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Съдът намира, че молбата отговаря на изис
кванията на чл. 561 ГПК и на основание чл. 562 и
563 ГПК следва да се издаде настоящата заповед,
като държателят на ценните книги бъде поканен
да заяви правата си над тях, а молбата да се раз
гледа в открито заседание. По тези съображения
съдът заповядва:
Кани държателя на Временно удостоверение
№ 13 от 3.10.2006 г. за 99 000 бр. поименни акции
и на 100 бр. купюри, обективиращи 1000 бр. акции,
разделени по 10 бр. в купюра, от капитала на „Ра
дио Експрес“ - АД, да заяви по настоящото дело
правата си върху това временно удостоверение и
акции до съдебното заседание на 13.04.2022 г. в
10 ч., когато ще се разгледа молбата на „Агенция
Витоша“ - ЕООД, и в случай че държателят не
заяви правата си, същите ще бъдат обезсилени.
Заповядва да не се издават акции и да не
се извършват плащания и прехвърляния на/по
гореописаните ценни книги.
Насрочва съдебно заседание за 13.04.2022 г. в
10 ч. - да се призове молителят.
Заповедта да се обнародва в неофициалния
раздел на „Държавен вестник“, като препис от
нея се постави на таблото за обявления в съда и
се изпрати на „Радио Експрес“ - АД.
Районен съдия:
Адр. Атанасова
898
1. - М инистърът на правосъдието на основа
ние чл. 401, ал. 3 от Закона за съдебната власт
обнародва:
ОБЕДИНЕН СПИСЪК
на специалистите, утвърдени за вещи лица от
комисията по чл. 401, ал. 1 от Закона за съдеб
ната власт за съдебния район на Софийския
градски съд за 2022 г.
Съдебни експертизи по класове и видове
1. Клас „Криминалистични експертизи“

Видове:
1.1. Криминалистични експертизи на писмени
доказателства
1.2. Трасологични експертизи
1.3. Съдебно-балистични експертизи
1.4. Дактилоскопни експертизи
1.5. Биометрични криминалистични експер
тизи
2. Клас „Съдебномедицински експертизи“

Видове:
2.1. Съдебномедицинска експертиза на труп
2.2. Съдебномедицинска експертиза на телесни
повреди
2.3. Съдебномедицинска експертиза за уста
новяване на родителския произход
2.4. Съдебномедицинска експертиза за иден
тификация на човека
2.5. Съдебномедицинска експертиза по пис
мени данни
2.6. Съдебномедицинска експертиза за телесно
здраве
2.* К ла с „С ъдебном едицински е к с п е р т и зи “
(изм. - ДВ, бр. 82 от 2018 г.)

Видове:
2.1.* (изм. - ДВ, бр. 82 от 2018 г.) Съдебно
медицинска експертиза на труп и трупни части
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2.2.* (изм. - ДВ, бр. 82 от 2018 г.) Съдебноме
дицинска експертиза на живи лица
2.3.* (изм. - ДВ, бр. 82 от 2018 г.) Съдебноме
дицинска експертиза на веществени доказателства
2.4.* (изм. - ДВ, бр. 82 от 2018 г.) Съдебномеди
цинска експертиза по материали на досъдебното
и съдебното производство
2.5.* (изм. - ДВ, бр. 82 от 2018 г.) Съдебноме
дицинска експертиза за телесно здраве
2.6.* (изм. - ДВ, бр. 82 от 2018 г.) Съдебноме
дицински експертизи за идентификация на човека
2.7.* (изм. - ДВ, бр. 82 от 2018 г.) Съдебноме
дицинска експертиза за установяване на роди
телския произход
3. К лас „Съдебна експертиза на психичното
състояние“

Видове:
3.1. Съдебно-психиатрична експертиза
3.2. Съдебно-психологична експертиза
3.3. Съдебна психолого-психиатрична екс
пертиза
3.4. Съдебна експертиза на психичното със
тояние по писмени данни
4. Клас „Съдебно-икономически експертизи“

Видове:
4.1. Съдебно-счетоводна експертиза
4.2. Съдебна финансово-икономическа екс
пертиза
4.3. Съдебно-стокова експертиза
5. Клас „Съдебни инженерно-технически експер
т изи“

Видове:
5.1. Съдебна инженерно-техническа експертиза
5.2. Съдебна автотехническа експертиза
5.3. Съдебна инженерно-технологична екс
пертиза
5.4. Съдебна ком пю търно-техническа екс
пертиза
5.5. Съдебна строителнотехническа експертиза
5.6. Съдебно-пожаротехническа експертиза
5.7. Съдебно-енергийна експертиза
5.8.* (нова - ДВ, бр. 82 от 2018 г.) Съдебнооценителска-автотехническа експертиза
6. Клас „Съдебно-биологични експертизи“

Видове:
6.1. Съдебно-ботаническа експертиза
6.2. Съдебно-зоологическа експертиза
6.3. Съдебно-микробиологична експертиза
6.4. Съдебно-ентомологична експертиза
6.5. Съдебно-екологична експертиза
7. Клас „Експертизи на материали, вещества
и изделия“

Видове:
7.1. Съдебно-химическа експертиза
7.2. Съдебно-физическа експертиза
7.3. Съдебна физико-химическа експертиза
7.4.* (нова - ДВ, бр. 82 от 2018 г.) Съдебна химико-токсикологична (токсикохимична) експертиза
8. Клас „Съдебни селскостопански експертизи“

Видове:
8.1. Съдебна ветеринарномедицинска експер
тиза
8.2. Съдебно-агротехническа експертиза
9. Клас „Съдебно-изкуствоведски експертизи“
10. Клас „Оценителни експертизи“

Видове:
10.1.* (нова - ДВ, бр. 82 от 2018 г.) Оценка на
недвижими имоти
10.2.* (нова - ДВ, бр. 82 от 2018 г.) Оценка на
недвижими културни ценности
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10.3.* (нова - ДВ, бр. 82 от 2018 г.) Оценка на
машини и съоръжения
10.4.* (нова - ДВ, бр. 82 от 2018 г.) Оценка
на права на интелектуалната и индустриалната
собственост и други фактически отношения
10.5.* (нова - Д в , бр. 82 от 2018 г.) Оценка на
търговски предприятия и вземания
10.6.* (нова - ДВ, бр. 82 от 2018 г.) Оценка
на финансови активи и финансови институции
10.7.* (нова - ДВ, бр. 82 от 2018 г.) Оценка на
други активи, включително произведения на изку
ството, които не са движими културни ценности
10.8.* (нова - ДВ, бр. 82 от 2018 г.) Оценка на
земеделски земи и трайни насаждения
10.9.* (нова - ДВ, бр. 82 от 2018 г.) Оценка на
поземлени имоти в горски територии
11. Клас „Други съдебни експертизи“
1. Клас „Криминалистични експертизи“

1.1.
Криминалистични експертизи на писмени
доказателства
Александър Димитров Джорев, специалност:
Химия.
Ангел Янков Биков, специалност: Технология
на влакната и кожите, Експерт по графическо и
техническо изследване на документи.
Антон Борисов Бояджиев, специалност: Бъл
гарска филология, Адвокат, Достъп до класифи
цирана информация.
Богдан Георгиев Чупетловски, специалност:
Химия.
Бойко Георгиев Камарски - 06 РУ.
Б ори слав К ирилов Гергов, специалност:
Противодействие на престъпността и опазване
на обществения ред, Достъп до класифицирана
информация.
Валери Димитров Костадинов, специалност:
Право, Криминалистика, Достъп до класифици
рана информация.
Венцислав Янков Йовчев, специалност: Криминалистични изследвания - почерк., техн. на
док., балисик. и трасолог. експертизи, Документен
контрол, Социална педагогика.
Весела Борисова М аринова, специалност:
Биология.
Владимир Маринов Вълчев - 01 РУ
Георги А лександров Леков, специалност:
Документни изследвания. Разузнавач (експертно-криминалистична дейност). Аудиоанализ и
снемане на звукова информация. Цифрова следствено-фиксиращ а фотография. А втомобилна
техника. Достъп до класифицирана информация.
Георги Борисов Добрев, специалност: Криминалистични изследвания на почерк, технич.
на док., трасология и балистика, Технология на
продуктите за обществено хранене.
Георги Д им итров С редков, специалност:
Автоматизация на производството, Достъп до
класифицирана информация.
Георги Илиев Добрински, специалност: П ро
тиводействие на престъпността и опазване на
общ ествения ред, Достъп до класиф ицирана
информация.
Георги Илиев Михайлов - 04 РУ, специалност:
Полиграфия, Д актилоскопни, трасологични и
технически документни експертизи.
Георги Христов Тодоров, специалност: Тех
нология на неорганичните вещества, Криминалистични изследвания - почеркови и технически
изследвания на документи, трасологически и
балистични експертизи.
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Георги Ч ерников Георгиев, специалност:
Двигатели с вътрешно горене, Достъп до класи
фицирана информация.
Дамян Георгиев Георгиев, специалност: Охрана
на обществения ред и борба срещу престъпността,
Право, Експерт-криминалист, Достъп до класи
фицирана информация.
Даниела Апостолова Дамянова, специалност:
Право, Експерт-криминалист, графолог.
Димитър Кръстев Велчев, специалност: Право,
Графолог, Достъп до класифицирана информация.
Димитър Христов Христов - 08 РУ.
Димчо Тодоров Димов, специалност: Химия.
Добромир Иванов Кацарски, специалност:
Френска филология, Достъп до класифицирана
информация, НАТО секюрити сертификат.
Емил Димитров Митев, специалност: П ро
тиводействие на престъпността и опазване на
обществения ред, Съдебни приложения в борбата
с икономическите престъпления и фалшифика
циите, Анализ на пътни документи, Достъп до
класифицирана информация.
Ивалина Христова Попова, специалност: Пра
во, Почеркови експертизи, Документен контрол,
Експертно-криминалистична дейност, Достъп до
класифицирана информация.
Иван Василев Драганов - 01 РУ, специалност:
Математика и информатика, Достъп до класифи
цирана информация.
Иван Димитров Завков, специалност: Химия.
Иван Емилов Савов - 03 РУ.
Иван Ташков Лазаров, специалност: Право,
Достъп до класифицирана информация.
Иво Бончев Чолаков, специалност: Право.
Достъп до класифицирана информация.
Иво Крумов Костадинов, специалност: Био
логия.
Илия Богданов Младенов - 07 РУ.
Илия Иванов Илиев, специалност: Физика,
Съдебен експерт - съдебно-фотографски методи за
техническо изследване на документи, трасология.
Йордан Димитров Анев, специалност: Худо
жествена и приложна фотография, Достъп до
класифицирана информация.
Красимир Веселинов Стаменов - 09 РУ
Кремена Веселинова Илиева - 05 РУ.
Крум Николов Крумов.
Любомир Костадинов Галов, специалност:
Криминалистични изследвания - почерк., техн. на
док., балистик и трасолог, Документен контрол,
Хидрогеология и инженерна геология, Достъп
до класифицирана информация.
Людмил Валентинов Геков - 02 РУ.
Марин Георгиев Маринов, специалност: Инженер-химик, Икономика и управление на промиш
леността, Изготвяне на графически, технико-документни, трасологични и балистични експертизи,
Достъп до класифицирана информация.
М арица Д им итрова Попова, специалност:
Спорт, Разузнавач, Документен контрол, Достъп
до класифицирана информация.
Марияна Яворова Енева - 04 РУ.
Манол Божилов Златев, специалност: Физика,
Експерт-криминалист в областта на документни
те изследвания, балистичните и трасологичните
експертизи.
Мануела Огнянова Тошева, специалност: Ф и
зическо възпитание, Криминалистика, Оценител
на земеделски земи.
Минчо Ангелов Ангелов, специалност: Химия.
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Мирослав Димитров Саханджиев, специал
ност: Икономическа информатика.
Мирослав Тодоров Великов.
Недко Иванов Нейков, специалност: Техно
логия на маш иностроенето и металорежещ и
машини, Криминалистични изследвания - по
черк., технич. на док., трасологични, балистични
експертизи.
Огнян Господинов Динев.
Павел Георгиев Василев - 02 РУ.
Панайот Илиев Ценков - 08 РУ
Пиер Цветанов Василев.
Пламен Иванов Милев, специалност: Комуникационна техника и технологии, Видеоанализ
и лицева идентификация, Разузнавач експертно-криминалистична дейност, Актуализация на
професионалната квалиф икация, Документен
контрол, Достъп до класифицирана информация.
Петко Христов Тодоров, специалност: Право,
Почеркова експертиза и оценка, Криминалистично изследване на документи - графическо и
техническо изследване.
Сава Стоянов Стоянов, специалност: Химия.
Сашо Павлов Атанасов, специалност: Експерткриминалист.
Светла Владимирова Чакърова, специалност:
К рим иналистика, Д остъп до класиф ицирана
информация.
Светлана Георгиева Халачева, специалност:
Криминалистично изследване на документи - гра
фическо и техническо изследване на документи,
Турска филология.
Силвана Евлогиева Цветанова, специалност:
Криминалистично изследване на документи - гра
фическо и техническо изследване на документи,
Информационни и управляващи технологии.
Силвия И ван ова С лавкова, специалност:
Биотехнология, Видеоанализ и лицева идентифи
кация, Документен контрол, Полицай, младши
експерт криминалист. Достъп до класифицирана
информация.
Станимир Георгиев Стефанов - 03 РУ
Стефан Георгиев Бенчев, специалност: Право,
Криминалистично изследване на документи.
Стефан Михайлов Иванов, специалност: Криминалистични експертизи.
Стефчо Владимиров Джонов.
Стоян Костадинов Велев, специалност: Хи
мически войски - дозиметристи, Ядрена физика,
Икономика на транспортна фирма, Експерт-криминалист - балистика, завършен квалификацио
нен курс по документни изследвания, Достъп до
класифицирана информация.
Фердинанд Владимиров Савчев, специалност:
Противодействие на престъпността и опазване на
обществения ред, Документен контрол, Достъп
до класифицирана информация.
Христо Минчев Бобчев, специалност: Право,
Криминалистични експертизи.
Цветанка Кирилова Тортопова, специалност:
Металургия на черните метали, Достъп до кла
сифицирана информация.
Юрий Сотиров Милев, специалност: Българска
филология, Право, Експерт-криминалист.
Янко Петков Узунов, специалност: Биология.
1.2. Трасологични експертизи
Бойко Георгиев Камарски - 06 РУ.
Б ори слав К ирилов Гергов, специалност:
Противодействие на престъпността и опазване
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на обществения ред, Достъп до класифицирана
информация.
Венелин Колев Колев, специалност: Видеоанализ и лицева идентификация, Д остъп до
класифицирана информация.
Венцислав Янков Йовчев, специалност: Криминалистични изследвания - почерк., техн. на
док., балисик. и трасолог. експертизи, Документен
контрол, Социална педагогика.
Владимир Маринов Вълчев - 01 РУ.
Георги А лександров Леков, специалност:
Документни изследвания. Разузнавач (експертно-криминалистична дейност). Аудиоанализ и
снемане на звукова информация, Цифрова следствено-фиксиращ а фотография, Автомобилна
техника, Достъп до класифицирана информация.
Георги Илиев Добрински, специалност: П ро
тиводействие на престъпността и опазване на
общ ествения ред, Д остъп до класиф ицирана
информация.
Георги Илиев Михайлов - 04 РУ, специалност:
Полиграфия, Д актилоскопни, трасологични и
технически-документни експертизи.
Георги Христов Тодоров, специалност: Тех
нология на неорганичните вещества, Криминалистични изследвания - почерково и техническо
изследване на документи, трасологични и балис
тични експертизи.
Георги Черников Георгиев, специалност:
Двигатели с вътрешно горене, Достъп до класи
фицирана информация.
Дамян Георгиев Георгиев, специалност: Охрана
на обществения ред и борба срещу престъпността,
Право, експерт-криминалист, Достъп до класи
фицирана информация.
Данаил Стефанов Станоев, специалност: Видиоанализ и лицева идентификация, Фотография,
Достъп до класифицирана информация.
Димитър Христов Христов - 08 РУ.
Ивалина Христова Попова, специалност: Пра
во, Почеркови експертизи, Документен контрол,
Експертно-криминалистична дейност, Достъп до
класифицирана информация.
Иван Василев Драганов - 01 РУ, специалност:
Математика и информатика, Достъп до класифи
цирана информация.
Иван Емилов Савов - 03 РУ.
Иван Ташков Лазаров, специалност: Право,
Достъп до класифицирана информация.
Илия Богданов Младенов - 07 РУ.
Илия Иванов Илиев, специалност: Физика,
Графически изследвания, техническо изследване
на документи, трасология.
Йордан Димитров Анев, специалност: Худо
жествена и приложна фотография, Достъп до
класифицирана информация.
Красимир Веселинов Стаменов - 09 РУ
Кремена Веселинова Илиева - 05 РУ.
Крум Николов Крумов.
Любомир Костадинов Галов, специалност:
Криминалистични изследвания - почерк., техн.
на док., балистик и трасолог, Документен контрол,
Хидрогеология и инженерна геология, Достъп
до класифицирана информация.
Людмил Валентинов Геков - 02 РУ.
Марин Георгиев Маринов, специалност: Инженер-химик, Икономика и управление на промиш
леността, Изготвяне на графически, технико-документни, трасологични и балистични експертизи,
Достъп до класифицирана информация.
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Марияна Яворова Енева - 04 РУ.
Манол Божилов Златев, специалност: Физика,
Експерт-криминалист в областта на документни
те изследвания, балистичните и трасологичните
експертизи.
Николай Василев Вълков, специалност: К ла
сическо въоръжение ПТУРС и АТЦ, Инженер
технология на маш., ракетно-артилерийско въо
ръжение, Оперативно-стратегическа подготовка,
Динамика, балистика и управление на полета
на летателните апарати, ст.н.с. д-р, Достъп до
класифицирана информация, НАТО Сикрет.
Огнян Господинов Динев.
Павел Георгиев Василев - 02 РУ.
Панайот Илиев Ценков - 08 РУ
Пиер Цветанов Василев.
Пламен Иванов Милев, специалност: Комуникационна техника и технологии, Видеоанализ
и лицева идентификация, Разузнавач експертно-криминалистична дейност, Актуализация на
професионалната квалиф икация, Документен
контрол, Достъп до класифицирана информация.
Сашо Павлов Атанасов, специалност: Експерткриминалист.
Станимир Георгиев Стефанов - 03 РУ
Стефчо Владимиров Джонов.
Стоян Ганчев Анов, специалност: Младши
експерт-криминалист, Достъп до класифицирана
информация.
Фердинанд Владимиров Савчев, специалност:
Противодействие на престъпността и опазване на
обществения ред, Документен контрол, Достъп
до класифицирана информация.
Христо Минчев Бобчев, специалност: Право,
Криминалистични експертизи.
1.3. Съдебно-балистични експертизи
Бойко Георгиев Камарски - 06 РУ.
Б ори слав К ирилов Гергов, специалност:
Противодействие на престъпността и опазване
на обществения ред, Достъп до класифицирана
информация.
Венцислав Янков Йовчев, специалност: Криминалистични изследвания - почерк., техн. на
док., балисик. и трасолог. експертизи, Документен
контрол, Социална педагогика.
Владимир Маринов Вълчев - 01 РУ
Георги А лександров Леков, специалност:
Документни изследвания, разузнавач (експертно-криминалистична дейност). Аудиоанализ и
снемане на звукова информация, Цифрова следствено-фиксиращ а фотография, А втомобилна
техника. Достъп до класифицирана информация.
Георги Илиев Добрински, специалност: П ро
тиводействие на престъпността и опазване на
общ ествения ред, Достъп до класиф ицирана
информация.
Георги Илиев Михайлов - 04 РУ, специалност:
Полиграфия, Д актилоскопни, трасологични и
технически-документни експертизи.
Георги Христов Тодоров, специалност: Тех
нология на неорганичните вещества, Криминалистични изследвания - почеркови и технически
изследвания на документи, трасологични и ба
листични експертизи.
Георги Черников Георгиев, специалност:
Двигатели с вътрешно горене, Достъп до класи
фицирана информация.
Дамян Георгиев Георгиев, специалност: Охрана
на обществения ред и борба срещу престъпността,
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Право, Експерт-криминалист, Достъп до класи
фицирана информация.
Димитър Христов Христов - 08 РУ
Иван Василев Драганов - 01 РУ, специалност:
Математика и информатика, Достъп до класифи
цирана информация.
Иван Емилов Савов - 03 РУ.
Иван Ташков Лазаров, специалност: Право,
Достъп до класифицирана информация.
Илия Богданов Младенов - 07 РУ.
Йордан Димитров Анев, специалност: Худо
жествена и приложна фотография, Достъп до
класифицирана информация.
Красимир Веселинов Стаменов - 09 РУ
Кремена Веселинова Илиева - 05 РУ.
Крум Николов Крумов.
Любомир Костадинов Галов, специалност:
Криминалистични изследвания - почерк., техн. на
док., балистик и трасолог, Документен контрол,
Хидрогеология и инженерна геология, Достъп
до класифицирана информация.
Людмил Валентинов Геков - 02 РУ.
Манол Божилов Златев, специалност: Физика,
Експерт-криминалист в областта на документни
те изследвания, балистичните и трасологичните
експертизи.
Марин Георгиев Маринов, специалност: Инженер-химик, Икономика и управление на промиш
леността, Изготвяне на графически, технико-документни, трасологични и балистични експертизи,
Достъп до класифицирана информация.
Марияна Яворова Енева - 04 РУ.
Николай Василев Вълков, специалност: К ла
сическо въоръжение ПТУРС и АТЦ, Инженер
технология на маш., ракетно-артилерийско въо
ръжение, Оперативно-стратегическа подготовка,
Динамика, балистика и управление на полета
на летателните апарати, ст.н.с. д-р, Достъп до
класифицирана информация, НАТО Сикрет.
Огнян Господинов Динев.
Павел Георгиев Василев - 02 РУ
Панайот Илиев Ценков - 08 РУ.
Пиер Цветанов Василев.
Сашо Павлов Атанасов, специалност: Експерткриминалист.
Станимир Георгиев Стефанов - 03 РУ.
Стефчо Владимиров Джонов.
Стоян Ганчев Анов, специалност: Младши
експерт-криминалист, Достъп до класифицирана
информация.
Стоян Костадинов Велев, специалност: Хи
мически войски - дозиметристи, Ядрена физика,
Икономика на транспортна фирма, Експерт-криминалист - балистика, завършен квалификацио
нен курс по документни изследвания, Достъп до
класифицирана информация.
Фердинанд Владимиров Савчев, специалност:
Противодействие на престъпността и опазване на
обществения ред, Документен контрол, Достъп
до класифицирана информация.
Христо Минчев Бобчев, специалност: Право,
Криминалистични експертизи.
1.4. Дактилоскопни експертизи
Венелин Колев Колев, специалност: Видеоанализ и лицева идентификация, Д остъп до
класифицирана информация.
Веселин Йосифов Петков, специалност: Д ак
тилоскопия.
Георги А лександров Леков, специалност:
Документни изследвания. Разузнавач (експерт
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но-криминалистична дейност). Аудиоанализ и
снемане на звукова информация. Цифрова следствено-фиксиращ а фотография. Автомобилна
техника. Достъп до класифицирана информация.
Георги Иванов Кючеков, специалност: Д ак
тилоскопия.
Георги Кирилов Станулов, специалност: Д ак
тилоскопия.
Георги Христов Тодоров, специалност: Тех
нология на неорганичните вещества, Криминалистични изследвания - почерково и техническо
изследване на документи, трасологични и балис
тични експертизи.
Дамян Георгиев Георгиев, специалност: Охрана
на обществения ред и борба срещу престъпността,
Право, Експерт-криминалист, Достъп до класи
фицирана информация.
Данаил Стефанов Станоев, специалност: Видеоанализ и лицева идентификация, Фотография,
Достъп до класифицирана информация.
Емил Димитров Митев, специалност: П ро
тиводействие на престъпността и опазване на
обществения ред, Съдебни приложения в борбата
с икономическите престъпления и фалшифика
циите, Анализ на пътни документи, Достъп до
класифицирана информация.
Е м ил К ирилов Червеняков, специалност:
Дактилоскопия.
Е м и лия С танева И гнатова, специалност:
Дактилоскопия.
Иван Стоянов Сивриев, специалност: Електро
инженер, Криминалистичен анализ на звукозапис
(електро-лингвистичен анализ на звукозаписи),
ст.н.с., Достъп до класифицирана информация.
Йордан Димитров Анев, специалност: Худо
жествена и приложна фотография, Достъп до
класифицирана информация.
Йордан Доков Доков, специалност: Д акти
лоскопия.
Латин Ж ивков Иванов, специалност: Д акти
лоскопия.
Любомир Райчев Шебов, специалност: Уп
равление на общ ествения ред и осигуряване
на безопасно движение по пътищата. Специа
лист - Автоматизирана дактилоскопна иденти
фикационна система - AFIS. Обучител по оглед
на местопроизшествие, Достъп до класифицирана
информация.
Н иколай Й орданов Ганчев, специалност:
Дактилоскопия.
Светослав Василев Георгиев, специалност:
Дактилоскопия.
С илвия И ван ова С лавкова, специалност:
Биотехнология, Видеоанализ и лицева идентифи
кация, Документен контрол, Полицай - младши
експерт криминалист, Достъп до класифицирана
информация.
Станимир Иванов Мирински, специалност:
Дактилоскопия.
Стоян Ганчев Анов, специалност: Младши
експерт-криминалист, Достъп до класифицирана
информация.
Стоян Костадинов Велев, специалност: Хи
мически войски - дозиметристи, Ядрена физика,
Икономика на транспортна фирма, Експерт-криминалист - балистика, завършен квалификаци
онен курс по документни изследвания, Достъп
до класифицирана информация.
Фердинанд Владимиров Савчев, специалност:
Противодействие на престъпността и опазване на
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обществения ред, Документен контрол, Достъп
до класифицирана информация.
Чавдар Д им итров Бантутов, специалност:
Дактилоскопия.
1.5.
Биометрични криминалистични експер
тизи
Венелин Колев Колев, специалност: Видеоанализ и лицева идентификация, Д остъп до
класифицирана информация.
Данаил Стефанов Станоев, специалност: Видеоанализ и лицева идентификация, Фотография,
Достъп до класифицирана информация.
Константин Калкуст Каикчиян, специалност:
Противодействие на престъпността и опазване
на общ ествения ред, В идеоанализ и лицева
идентификация, Разузнавач (Експертно-криминалистична дейност).
Силвия И ванова С лавкова, специалност:
Биотехнология, Видеоанализ и лицева идентифи
кация, Документен контрол, Полицай - младши
експерт-криминалист. Достъп до класифицирана
информация.
2. Клас „Съдебномедицински експертизи“

2.1. Съдебномедицинска експертиза на труп
Д-р Александър Евлогиев Александров, спе
циалност: Съдебна медицина.
Д-р Александър Миладинов Апостолов, спе
циалност: Съдебна медицина.
Д-р Александър Тодоров Минчев, специалност:
Съдебна медицина.
Д-р Ангел Николаев Ангелов, специалност:
Съдебна медицина.
Д-р Атанас Николаев Христов, специалност:
Съдебна медицина.
Боряна Георгиева М ечкарска, специалност:
Токсикология, Химична технология на дърве
сината, Санитарна химия, Съдебен токсиколог.
Доц. д-р Васил Насков Атанасов, специалност:
Химия, Медицинска химия, Аналитична химия,
Токсикология, Съдебен токсиколог, Достъп до
класифицирана информация.
Д-р Василка Христова Нанкова, специалност:
Съдебна медицина.
Д-р В еселин Пенчев Радев, специалност:
Съдебна медицина, Достъп до класифицирана
информация.
Доц. д-р Веселина Ценова Съйнова, специал
ност: Патологоанатомия.
Д-р Владимир Иванов Вангелов, специалност:
Съдебна медицина.
Д-р Георги Петров Гергов, специалност: Съ
дебна медицина.
Д-р Димитър Крумов Сотиров, специалност:
Патологоанатомия, Съдебна медицина.
Д-р Елка Георгиева Иванова, специалност:
Медицина, Съдебна медицина.
Д-р Емилия Павлова Кирова, специалност:
Съдебна медицина.
Д-р Захари Асенов Тошков, специалност: Ме
дицина, Съдебна медицина.
Д-р Ирина Андреева Попова, к.м.н., специал
ност: Медицина, Съдебна медицина.
Доц. д-р Мария Младенова Грозева, специал
ност: Съдебна медицина.
Доц. д-р Николай Ангелов Станчев, специал
ност: Съдебна медицина.
Доц. д-р Николай Славчев Ненков, специал
ност: Съдебна медицина.
Д-р Пенчо Илийчев Кожухаров, специалност:
Съдебна медицина.
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Д-р Петьо Асенов Попов, специалност: Ме
дицина, Хирургия.
Д-р Росен Трендафилов Хаджиев, специалност:
Съдебна медицина.
Д-р Стоян Великов Стоев, специалност: Съ
дебна медицина.
Д-р Ц ветелин Нешев Гатев, специалност:
Съдебна медицина.
2.2.
Съдебномедицинска експертиза на телесни
повреди
Д-р Аелита Светлозарова Нуцова, специалност:
Медицина, К линична хематология, Вътрешни
болести.
Д-р Александър Тодоров Минчев, специалност:
Съдебна медицина.
Д-р Анастасия Анастасиева Чавдарова, спе
циалност: Стоматология.
Д-р Ангел Николаев Ангелов, специалност:
Съдебна медицина.
Д-р Бисер Петков Бончев, специалност: Ме
дицина. Ортопедия и травматология.
Д-р Благомир Николаев Здравков, специал
ност: Медицина, анестезиология и интензивно ле
чение, обществено здраве и здравен мениджмънт.
Д-р Борис Емилов Кюркчиев, специалност:
Медицина, Ортопедия и травматология.
Д-р Валерий Илиев Стоянов, специалност:
Медицина, Акушерство и гинекология.
Д-р Василка Христова Нанкова, специалност:
Съдебна медицина.
Доц. д-р Веселина Ценова Съйнова, специал
ност: Патологоанатомия.
Д-р Владимир Иванов Вангелов, специалност:
Съдебна медицина.
Д-р Владимир Софрониев Виденов, специал
ност: Медицина - хирургични болести, Ортопедия
и травматология.
Д-р Даниел Иванов Мишин, специалност:
Стоматолог, хирургична стоматология, Съдебна
медицина.
Д-р Десислава Ангелова Бояджиева, специ
алност: Медицина.
Д-р Димитър Костадинов Карчинов, специ
алност: Медицина, Ортопедия и травматология.
Д-р Димитър Крумов Сотиров, специалност:
Патологоанатомия, Съдебна медицина.
Д-р Ели Димитрова Йорданова, специалност:
Ф изикална терапия и рехабилитация, Трудова
медицина.
Д-р Елка Георгиева Иванова, специалност:
Медицина, Съдебна медицина.
Д-р Емилия Павлова Кирова, специалност:
Съдебна медицина.
Д-р Захари Асенов Тошков, специалност: Ме
дицина, Съдебна медицина.
Д-р Ирина Андреева Попова, к.м.н., специал
ност: Медицина, Съдебна медицина.
Д-р Кирил Ананиев Симеонов, специалност:
Медицина, Ортопедия и травматология.
Д-р Костадин Мариов Иванов, специалност:
Стоматология.
Д-р Людмила Александрова Нейкова-Василева,
специалност: Медицина, Клинична токсикология,
Достъп до класифицирана информация.
Д-р Люсиен Младенов Митев, специалност:
Медицина, Ортопедия и травматология, Хирургия.
Доц. д-р Мария Младенова Грозева, специал
ност: Съдебна медицина.
Проф. д-р Невена Костова Цачева-Христова,
специалност: Медицина, Социална хигиена и
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организация на здравеопазването, Хигиена на
труда, Професионални заболявания.
Доц. д-р Николай Ангелов Станчев, специал
ност: Съдебна медицина.
Доц. д-р Николай Славчев Ненков, специал
ност: Съдебна медицина.
Д-р Панайот Панайотов Танчев, специалност:
Медицина, Ортопедия и травматология.
Доц. д-р Петко Георгиев Кабакчиев, специал
ност: Медицина, Ушно-носно-гърлени болести.
Доц. д-р Петър Георгиев Михайлов, специал
ност: Неврохирургия.
Д-р Петър Станишев Петров, специалност:
Неврохирургия.
Д-р Петьо Асенов Попов, специалност: Ме
дицина, Хирургия.
Д-р Станимир Герасимов Наков, специал
ност: Медицина, Ортопедия и травматология,
Ендопротезиране на стави, Артроскопия, Пластична, възстановителна и естетична хирургия,
Рефлексотерапия.
Д-р Стоян Великов Стоев, специалност: Съ
дебна медицина.
Д-р Тодор Пенчев Шамов, специалност: Меди
цина, Неврохирургия, Доцент по Неврохирургия.
Д-р Филип Алиманов Абединов, специалност:
Медицина, Анестезиология и реанимация.
Д-р Хрисан Божанов Митев, специалност:
Медицина, Неврохирургия.
Д-р Цветко Руменов Веселинов, специалност:
Съдебна медицина.
Д-р Юлиан Георгиев Йорданов, специалност:
Хирургия.
2.3.
Съдебномедицинска експертиза за уста
новяване на родителския произход
Д-р Александър Евлогиев Александров, спе
циалност: Съдебна медицина.
Д-р Александър Миладинов Апостолов, спе
циалност: Съдебна медицина.
Д-р Ангел Николаев Ангелов, специалност:
Съдебна медицина.
Д-р Атанас Николаев Христов, специалност:
Съдебна медицина.
Борис Петров Шахов, специалност: Молеку
лярна биология, Микробиология.
Д-р Валерий Илиев Стоянов, специалност:
Медицина, Акушерство и гинекология.
Д-р Василка Христова Нанкова, специалност:
Съдебна медицина.
Доц. д-р Веселина Ценова Съйнова, специал
ност: Патологоанатомия.
Д-р В еселин Пенчев Радев, специалност:
Съдебна медицина, Достъп до класифицирана
информация.
Виолета Вълчева Русева, специалност: Док
тор - Микробиология, Биотехнологии, Молеку
лярна биология.
Вяра Василева Гусева-Димитрова, специал
ност: Биология.
Д-р Георги Петров Гергов, специалност: Съ
дебна медицина.
Д-р Димитър Крумов Сотиров, специалност:
Патологоанатомия, Съдебна медицина.
Д-р Емилия Павлова Кирова, специалност:
Съдебна медицина.
Д-р Екатерина Василева Ангелова, специал
ност: Биология.
Д-р Захари Асенов Тошков, специалност: Ме
дицина, Съдебна медицина.
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Д-р Иван Луканов Колев, специалност: Био
логия, Химия.
Д-р Любомир Асенов Дамянов, специалност:
Медицина - акушерство и гинекология.
Доц. д-р Мария Младенова Грозева, специал
ност: Съдебна медицина.
Мая Иванова Кичева, к.б.н., специалност:
Молекулярна и функционална биология.
Милан Борисов Димитров, к.м.н., специалност:
Биохимия и микробиология.
Доц. д-р Николай Ангелов Станчев, специал
ност: Съдебна медицина.
Д-р Николай Гинчев Тюфекчиев, специалност:
Биохимия и микробиология.
Доц. д-р Николай Славчев Ненков, специал
ност: Съдебна медицина.
Д-р Пенчо Илийчев Кожухаров, специалност:
Съдебна медицина.
Д-р Росен Трендафилов Хаджиев, специалност:
Съдебна медицина.
Д-р Стоян Великов Стоев, специалност: Съ
дебна медицина.
Д-р Ц ветелин Нешев Гатев, специалност:
Съдебна медицина.
2.4.
Съдебномедицинска експертиза за иден
тификация на човека
Д-р Александър Евлогиев Александров, спе
циалност: Съдебна медицина.
Д-р Александър Миладинов Апостолов, спе
циалност: Съдебна медицина.
Д-р Александър Тодоров Минчев, специалност:
Съдебна медицина.
Д-р Ангел Николаев Ангелов, специалност:
Съдебна медицина.
Д-р Атанас Николаев Христов, специалност:
Съдебна медицина.
Борис Петров Шахов, специалност: Молеку
лярна биология, Микробиология.
Боряна Георгиева Мечкарска, специалност:
Токсикология, Химична технология на дърве
сината, Санитарна химия, Съдебен токсиколог.
Д-р Василка Христова Нанкова, специалност:
Съдебна медицина.
Д-р В еселин Пенчев Радев, специалност:
Съдебна медицина. Достъп до класифицирана
информация.
Доц. д-р Веселина Ценова Съйнова, специал
ност: Патологоанатомия.
Виолета Вълчева Русева, специалност: Док
тор - Микробиология, Биотехнологии, Молеку
лярна биология.
Вяра Василева Гусева-Димитрова, специал
ност: Биология.
Д-р Георги Петров Гергов, специалност: Съ
дебна медицина.
Д-р Даниел Иванов Мишин, специалност:
Стоматолог, хирургична стоматология, Съдебна
медицина.
Д-р Десислава Ангелова Бояджиева, специ
алност: Медицина.
Д-р Десислава Петкова Кателиева, специал
ност: Медицина - Спешна медицина, Психоло
гия, Здравен мениджмънт, Доктор по социална
медицина и организация на здравеопазването и
фармацията.
Д-р Димитър Крумов Сотиров, специалност:
Патологоанатомия, Съдебна медицина.
Д-р Емилия Павлова Кирова, специалност:
Съдебна медицина.
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Д-р Елка Георгиева Иванова, специалност:
Медицина, Съдебна медицина.
Д-р Захари Асенов Тошков, специалност: Ме
дицина, Съдебна медицина.
Д-р Ирина Андреева Попова, к.м.н., специал
ност: Медицина, Съдебна медицина.
Доц. д-р Мария Младенова Грозева, специал
ност: Съдебна медицина.
М ая Иванова Кичева, к.б.н., специалност:
Молекулярна и функционална биология.
Милан Борисов Димитров, к.м.н., специалност:
Биохимия и микробиология.
Д-р Милен Димитров Милев, специалност:
Вътреш ни болести, К линична токсикология,
Клинична имунология.
Доц. д-р Николай Ангелов Станчев, специал
ност: Съдебна медицина.
Н иколай Гинчев Тюфекчиев, специалност:
Биохимия и микробиология.
Доц. д-р Николай Славчев Ненков, специал
ност: Съдебна медицина.
Д-р Пенчо Илийчев Кожухаров, специалност:
Съдебна медицина.
Д-р Петьо Асенов Попов, специалност: Ме
дицина, Хирургия.
Д-р Росен Трендафилов Хаджиев, специалност:
Съдебна медицина.
Д-р Стоян Великов Стоев, специалност: Съ
дебна медицина.
Д-р Цветко Руменов Веселинов, специалност:
Съдебна медицина.
Д-р Ц ветелин Нешев Гатев, специалност:
Съдебна медицина.
2.5.
Съдебномедицинска експертиза по пис
мени данни
Д-р Аелита Светлозарова Нуцова, специалност:
Медицина, К линична хематология, Вътрешни
болести.
Д-р Александър Тодоров Минчев, специалност:
Съдебна медицина.
Д-р Александър Миладинов Апостолов, спе
циалност: Съдебна медицина.
д-р Александър Евлогиев Александров, спе
циалност: Съдебна медицина.
Д-р Ангел Николаев Ангелов, специалност:
Съдебна медицина.
Д-р Атанас Николов Христов, специалност:
Съдебна медицина.
Д-р Благомир Николаев Здравков, специал
ност: Медицина, анестезиология и интензивно ле
чение, обществено здраве и здравен мениджмънт.
Д-р Валерий Илиев Стоянов, специалност:
Медицина, Акушерство и гинекология.
Доц. д-р Васил Насков Атанасов, специалност:
Химия, Медицинска химия, Аналитична химия,
Токсикология, Съдебен токсиколог, Достъп до
класифицирана информация.
Д-р Василка Христова Нанкова, специалност:
Съдебна медицина.
Доц. Вера Петкова Петкова, специалност:
Клинична токсикология, Професионални забо
лявания - хигиена на труда.
Д-р В еселин Пенчев Радев, специалност:
Съдебна медицина, Достъп до класифицирана
информация.
Д-р Владимир Иванов Вангелов, специалност:
Съдебна медицина.

Б Р О Й 15

Д ЪРЖ АВЕ Н

Д-р Владимир Софрониев Виденов, специал
ност: Медицина - хирургични болести, Ортопедия
и травматология.
Д-р Георги Петров Гергов, специалност: Съ
дебна медицина.
Д-р Георги Христов Христов, специалност:
Медицина, здравен мениджмънт.
Д-р Десислава Ангелова Бояджиева, специ
алност: Медицина.
Д-р Диана Бориславова Апостолова, специал
ност: Професионални заболявания, Хигиена на
труда, гл. асистент.
Д-р Диана Цокова Богданова, специалност:
Медицина, Вътрешни болести, Кардиология.
Д-р Димитър Костадинов Карчинов, специ
алност: Медицина, Ортопедия и травматология.
Д-р Димитър Крумов Сотиров, специалност:
Патологоанатомия, Съдебна медицина.
Д-р Д им чо Василев Д имов, специалност:
Вътрешни болести.
Д-р Евдокия Найденова Гигова, специалност:
Медицина, Вътрешни болести, Кардиоревматология, Ехокардиография - фундаментално ниво,
Трансторакална ехокардиография.
Д-р Ели Димитрова Йорданова, специалност:
Ф изикална терапия и рехабилитация, Трудова
медицина.
Д-р Елка Георгиева Иванова, специалност:
Медицина, Съдебна медицина.
Д-р Емилия Атанасова Чорбаджийска-Илиева,
специалност: Медицина, Акушерство и гинеко
логия, Стопанско управление.
Д-р Емилия Павлова Кирова, специалност:
Съдебна медицина.
Д-р Захари Асенов Тошков, специалност: Ме
дицина, Съдебна медицина.
Д-р Ирина Андреева Попова, к.м.н., специал
ност: Медицина, Съдебна медицина.
Д-р Красимира Николова Динкова, к.м.н.,
специалност: М едицина, Вътреш ни болести,
П невмология и ф тизиатрия, П рофесионални
заболявания.
Д-р Любомир Асенов Дамянов, специалност:
Медицина - акушерство и гинекология.
Д-р Людмила Александрова Нейкова-Василева,
специалност: Медицина, Клинична токсикология,
Достъп до класифицирана информация.
Д-р Люсиен Младенов Митев, специалност:
Медицина, Ортопедия и травматология, Хирургия.
Доц. д-р Мария Младенова Грозева, специал
ност: Съдебна медицина.
Мая Иванова Кичева, к.б.н., специалност:
Молекулярна и функционална биология.
Д-р Милен Димитров Милев, специалност:
Вътреш ни болести, К линична токсикология,
Клинична имунология.
Д-р Митко Георгиев Митев, специалност: Клинична токсикология, Достъп до класифицирана
информация.
Доц. д-р Николай Славчев Ненков, специал
ност: Съдебна медицина.
Проф. д-р Невена Костова Цачева-Христова,
специалност: Медицина, Социална хигиена и
организация на здравеопазването, Хигиена на
труда, Професионални заболявания.
Д-р Омуртаг Денисов Мутафов, специалност:
Медицина, Вътрешни болести, Онкология, Здра
вен мени дж мънт.
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Пенчо И лийчев Кожухаров, специалност:
Съдебна медицина.
Доц. д-р Петър Георгиев Михайлов, специал
ност: Неврохирургия.
Д-р Петьо Асенов Попов, специалност: Ме
дицина, Хирургия.
Д-р Росен Трендафилов Хаджиев, специалност:
Съдебна медицина.
Д-р Станимира Семкова Ж елязова, специал
ност: Медицина, Детски болести.
Доц. д-р Стоян Георгиев Миланов, специал
ност: Медицина, Анестезиология и интензивно
лечение, Спешна медицина, Обществено здраве
и здравен мениджмънт.
Доц. д-р Тодор Пенчев Шамов, специалност:
Медицина, Неврохирургия, Доцент по Неврохи
рургия.
Д-р Филип Алиманов Абединов, специалност:
Медицина, Анестезиология и реанимация.
Д-р Хрисан Божанов Митев, специалност:
Медицина, Неврохирургия.
Д-р Ц ветелин Нешев Гатев, специалност:
Съдебна медицина.
Д-р Цветко Руменов Веселинов, специалност:
Съдебна медицина.
Д-р Юлиан Георгиев Йорданов, специалност:
Хирургия.
2.6.
Съдебномедицинска експертиза за телесно
здраве
Д-р Аелита Светлозарова Нуцова, специалност:
Медицина, К линична хематология, Вътрешни
болести.
Д-р Александър Тодоров Минчев, специалност:
Съдебна медицина.
Д-р Анастасия Анастасиева Чавдарова, спе
циалност: Стоматология.
Д-р Аницвете Ванкова Ничева, специалност:
Медицина, Детски болести.
Д-р Анна Йорданова Попова, специалност:
Медицина, Вътрешни болести.
Д-р А нтон Стоянов С авов, специалност:
Медицина, Уши, нос и гърло, Отоневрология,
Професионални заболявания.
Д-р Благомир Николаев Здравков, специал
ност: Медицина, Анестезиология и интензивно ле
чение, обществено здраве и здравен мениджмънт.
Д-р Бойка Маринова Станева, специалност:
Медицина, Нервни болести.
Д-р Боньо Тодоров Бонев, специалност: Ме
дицина, Ортопедия и травматология.
Д-р Валерий Илиев Стоянов, специалност:
Медицина, Акушерство и гинекология.
Д-р Василка Христова Василева, специалност:
Медицина, Вътрешни болести.
Д-р Василка Христова Нанкова, специалност:
Съдебна медицина.
Доц. Вера Петкова Петкова, специалност:
Клинична токсикология, Професионални забо
лявания - хигиена на труда.
Д-р Весела Стефанова Тренева, специалност:
Медицина.
Доц. д-р Веселина Ценова Съйнова, специал
ност: Патологоанатомия.
Д-р Веселка Стефанова Джамбазова, специ
алност: Медицина, Пневмология и фтизиатрия,
Професионални заболявания.
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Д-р Веска Михайлова Маркова, специалност:
Медицина, Нервни болести.
Д-р Владимир Иванов Вангелов, специалност:
Съдебна медицина.
Д-р Владимир Софрониев Виденов, специал
ност: Медицина - хирургични болести, Ортопедия
и травматология.
Д-р Гергина Нейчева Ончева, специалност:
Нервни болести, Професионални заболявания.
Професионална к ва лификаци я: К линична електромиография.
Д-р Даниела Георгиева Меджидиева, специ
алност: Уши, нос, гърло, Професионални забо
лявания.
Д-р Диана Бориславова Апостолова, специал
ност: Професионални заболявания, Хигиена на
труда, гл. асистент.
Д-р Диана Георгиева Цеклеева, специалност:
Медицина, Вътрешни болести.
Д-р Диана Цокова Богданова, специалност:
Медицина, Вътрешни болести, Кардиология.
Д-р Дико Рафаел Меламед, специалност: Кардиология, Вътрешни болести.
Д-р Димитър Йорданов Николов, специалност:
Медицина, Неврохирургия.
Д-р Димитър Костадинов Карчинов, специ
алност: Медицина, Ортопедия и травматология.
Д-р Димитър Людмилов Каменов, специалност:
Ортопедия и травматология.
Д-р Д им чо Василев Д имов, специалност:
Медицина, Вътрешни болести.
Д-р Доля Петрова Николова, специалност:
Медицина, невролог.
Д-р Донка Димитрова Митева, специалност:
Медицина, Вътрешни болести, Кардиология.
Д-р Ели Димитрова Йорданова, специалност:
Ф изикална терапия и рехабилитация, Трудова
медицина.
Д-р Елка Георгиева Иванова, специалност:
Медицина, Съдебна медицина.
Д-р Емил Христов Карамаринов, специалност:
Ортопедия и травматология.
Д-р Евгени Владимиров Григоров, специал
ност: Хирургия, Сърдечно-съдова хирургия - спе
циализация.
Д-р Евгения Нинова Василева, специалност:
Медицина, Вътрешни болести, Ендокринология
и болести на обмяната.
Д-р Евдокия Найденова Гигова, специалност:
Медицина, Вътрешни болести, Кардиоревматология, Ехокардиография - фундаментално ниво,
Трансторакална ехокардиография.
Д-р Ж елязка Георгиева Кавгазова-Дончева,
специалност: Медицина, Хигиена на труда, Ох
рана на труда.
Д-р Зарко Иринков Йовчев, специалност:
Медицина, Неврохирургия.
Д-р Захари Асенов Тошков, специалност: Ме
дицина, Съдебна медицина.
Д-р Иван Димитров Вълков, специалност:
С томатология, О ртопедична стом атология с
ортодонтия.
Д-р Иван Маринов Георгиев, специалност:
Медицина, Клинична токсикология.
Д-р Ирина Андреева Попова, к.м.н., специал
ност: Медицина, Съдебна медицина.
Д-р Кирил Ананиев Симеонов, специалност:
Медицина, Ортопедия и травматология.
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Д-р Кирил Кирилов Петров, специалност:
Медицина, Хирургия, Лапароскопска холецистектомия.
Проф. д-р Красимир Димитров Мекушинов,
д.м.н., специалност: М едицина, Вирусология,
Експерт по оценка и акредитация на лечебни
заведения. Достъп до класифицирана информация.
Д-р Красимира Николова Динкова, к.м.н.,
специалност: М едицина, Вътреш ни болести,
П невмология и фтизиатрия, П рофесионални
заболявания.
Д-р Л алка Стефанова Рангелова, специал
ност: Медицина, Хранене и диететика, Хигиена,
гл. асистент.
Д-р Л иляна Ц анева Дукова, специалност:
Медицина, Хигиена на труда, Охрана на труда.
Д-р Любомир Костадинов Кайтазки, специал
ност: Нервни болести, Електроенцефалография
и клинична електрофизиология. Достъп до кла
сифицирана информация.
Д-р Людмила Александрова Нейкова-Василева,
специалност: Медицина, Клинична токсикология.
Достъп до класифицирана информация.
Д-р Люсиен Младенов Митев, специалност:
Медицина, Ортопедия и травматология, Хирургия.
Д-р Маргарита Стоянова Таушанова, специал
ност: Медицина, Вътрешни болести, Онкология,
Тройно негативен карцином на млечната ж ле
за - биологични характеристики, диагностика и
възможности за лечение.
Д-р Мариана Георгиева Близнашка, специал
ност: Медицина, Вътрешни болести, Кардиология.
Д-р Марийо Бориславов Антонов, специалност:
Ушно-носно-гърлени болести, Професионални
заболявания.
Доц. д-р Мария Иванова Демирева, специ
алност: Клинична алергология, Пневмология и
фтизиатрия, Професионални заболявания.
Д-р Марчо Христов Марков, специалност:
Ортопедия и травматология.
Д-р Милен Димитров Милев, специалност:
Вътреш ни болести, К линична токсикология,
Клинична имунология.
Д-р Митко Георгиев Митев, специалност: Клинична токсикология. Достъп до класифицирана
информация.
Проф. д-р Невена Костова Цачева-Христова,
специалност: Медицина, Социална хигиена и
организация на здравеопазването, Хигиена на
труда, Професионални заболявания.
Д-р Николай Иванов Стойчев, специалност:
Вътрешни болести, Кардиология.
Доц. д-р Николай Славчев Ненков, специал
ност: Съдебна медицина.
Д-р Панайот Панайотов Танчев, специалност:
Медицина, Ортопедия и травматология.
Доц. д-р Петко Георгиев Кабакчиев, специал
ност: Медицина, Ушно-носно-гърлени болести.
Доц. д-р Петър Георгиев Михайлов, специал
ност: Медицина, Неврохирургия.
Д-р Петър Младенов Илиев, специалност:
Нервни болести, Неврохирургия.
Д-р Петьо Асенов Попов, специалност: Ме
дицина, Хирургия.
Д-р Радослав Радев Радев, специалност: Ме
дицина, Фармакология, Фитотерапия.
Д-р Райна Михайлова Димитрова, специалност:
Медицина, Ортопедия и травматология.
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Д-р Румен Борисов Милошев, специалност:
Ендокринология и болести на обмяната, Вът
решни болести.
Д-р Румен Вълчев Христов, специалност: Ме
дицина, Вътрешни болести, Нефрология, Пункционна бъбречна биопсия, Абдоминална доплерова
ехография, Конвенционална ехография. Достъп
до класифицирана информация.
Д-р Светла Божкова Гацова, специалност:
Медицинска физкултура, рехабилитация, ирисова
диагностика, аурикулотерапия и природолечение,
китайски традиционни методи - акупунктура и
моксибустия, китайска гимнастика и масаж за
деца и възрастни, физическо възпитание и кинезитерапия. Здравен мениджмънт.
Д-р Станимира Семкова Ж елязова, специал
ност: Медицина, Детски болести.
Д-р Станимир Герасимов Наков, специал
ност: Медицина, Ортопедия и травматология,
Ендопротезиране на стави, Артроскопия, Пластична, възстановителна и естетична хирургия,
Рефлексотерапия.
Д-р Стоян Великов Стоев, специалност: Съ
дебна медицина.
Доц. д-р Тодор Пенчев Шамов, специалност:
Медицина, Неврохирургия, доцент по неврохи
рургия.
Д-р Филип Алиманов Абединов, специалност:
Медицина, Анестезиология и реанимация.
Д-р Юлиан Георгиев Йорданов, специалност:
Медицина, Хирургия.
2.* К ла с „С ъдебном едицински е к с п е р т и зи “
(изм. - ДВ, бр. 82 от 2018 г.)

2.1.* (изм. - ДВ, бр. 82 от 2018 г.) Съдебно
медицинска експертиза на труп и трупни части
Д-р Станчо Стоянов Проданов, специалност:
Медицина, Пластично-възстановителна и есте
тична хирургия, Обществено здраве и здравен
мениджмънт.
2.2.* (изм. - ДВ, бр. 82 от 2018 г.) Съдебноме
дицинска експертиза на живи лица
Д-р А нна Йорданова Енева, специалност:
Медицина, Хирургия.
Д-р Валентин Стоянов Стоянов, специалност:
Медицина, Ортопедия и травматология.
Д-р Йорданка Димитрова Златева, специал
ност: Медицина, Хигиена на труда, Професио
нални заболявания.
Д-р Любен Н иколов Попов, специалност:
Медицина, Неврохирургия.
Д-р Мариана Георгиева Атанасова, специал
ност: Медицина, Вътрешни болести, Онкология.
Д-р Мартина Венелинова Вълчева, специал
ност: Медицина, Съдебна медицина и деонтология.
Д-р Мая Иванова Тафраджийска, специалност:
Медицина, Белодробни болести, Туберкулоза.
Д-р Панайотка Димитрова Панайотова, спе
циалност: Медицина, Акушерство и гинекология,
Ехография (ултразвукова) диагностика.
Д-р Станчо Стоянов Проданов, специалност:
Медицина, Пластично-възстановителна и есте
тична хирургия, Обществено здраве и здравен
мениджмънт.
Д-р Теодора Георгиева Кирякова, специалност:
Медицина, Съдебна медицина.
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2.3.* (изм. - ДВ, бр. 82 от 2018 г.) Съдебноме
дицинска експертиза на веществени доказателства
Д-р Горан Ангелов Червеняшки, специалност:
М едицина, разузн авач (експ ертн о-крим и н алистична дейност), Достъп до класифицирана
информация.
Д-р Панайотка Димитрова Панайотова, спе
циалност: Медицина, Акушерство и гинекология,
Ехография (ултразвукова) диагностика.
2.4.* (изм. - ДВ, бр. 82 от 2018 г.) Съдебномеди
цинска експертиза по материали на досъдебното
и съдебното производство
Д-р Горан Ангелов Червеняшки, специалност:
М едицина, Разузнавач (експ ертн о-крим и н алистична дейност), Достъп до класифицирана
информация.
Д-р Емилия Атанасова Стоилова, специалност:
Медицина, Анестезиология и интензивно лечение.
Д-р Йорданка Димитрова Златева, специал
ност: Медицина, Хигиена на труда, Професио
нални заболявания.
Д-р Мариана Георгиева Атанасова, специал
ност: Медицина, Вътрешни болести, Онкология.
Д-р Мартина Венелинова Вълчева, специал
ност: Медицина, Съдебна медицина и деонтология.
Д-р Мая Иванова Тафраджийска, специалност:
Медицина, Белодробни болести, Туберкулоза.
Д-р Панайотка Димитрова Панайотова, спе
циалност: Медицина, Акушерство и гинекология,
Ехография (ултразвукова) диагностика.
Д-р Пенка Денчева Иванова-Георгиева, спе
циалност: Медицина, Вътрешни болести.
Д-р Теодора Георгиева Кирякова, специалност:
Медицина, Съдебна медицина.
2.5.* (изм. - ДВ, бр. 82 от 2018 г.) Съдебноме
дицинска експертиза за телесно здраве
Д-р Анна Йорданова Енева, специалност:
Медицина, Хирургия.
Д-р Валентин Стоянов Стоянов, специалност:
Медицина, Ортопедия и травматология.
Д-р Емилия Атанасова Стоилова, специалност:
Медицина, Анестезиология и интензивно лечение.
Д-р Илия Петров Петров, специалност: Сто
матология.
Д-р Йорданка Димитрова Златева, специал
ност: Медицина, Хигиена на труда, Професио
нални заболявания.
Д-р Любен Николов Попов, специалност:
Медицина, Неврохирургия.
Д-р Мариана Георгиева Атанасова, специал
ност: Медицина, Вътрешни болести, Онкология.
Д-р Мая Иванова Тафраджийска, специалност:
Медицина, Белодробни болести, Туберкулоза.
Д-р М илкана Кръстева Симеонова, специ
алност: Медицина, Пневмология и фтизиатрия.
Д-р Панайотка Димитрова Панайотова, спе
циалност: Медицина, Акушерство и гинекология,
Ехография (ултразвукова) диагностика.
Д-р Пенка Денчева Иванова-Георгиева, спе
циалност: Медицина, Вътрешни болести.
Д-р Стефан Иванов Нанков, специалност:
Медицина, Ортопедия и травматология.
Д-р Станчо Стоянов Проданов, специалност:
Медицина, Пластично-възстановителна и есте
тична хирургия, Обществено здраве и здравен
мениджмънт.

СТР.

106

Д ЪРЖ АВЕ Н

2.6.* (изм. - ДВ, бр. 82 от 2018 г.) Съдебноме
дицински експертизи за идентификация на човека
Д-р Илия Петров Петров, специалност: Сто
матология.
2.7.* (изм. - ДВ, бр. 82 от 2018 г.) Съдебноме
дицинска експертиза за установяване на роди
телския произход
3.
К лас „Съдебна експертиза на психичното
състояние“

3.1. Съдебно-психиатрична експертиза
Д-р Анка Петрова Атанасова, специалност:
Медицина, Психиатрия, Съдебна психиатрия.
Д-р Анна Георгиева Майкова-Петрова, специ
алност: Психиатрия.
Доц. д-р Борис Иванов Щърбанов, специалност:
Медицина, Психиатрия, Съдебна психиатрия.
Д-р Валентина Василева Маринова, специал
ност: Психиатрия.
Д-р Валери Славчев Първанов, специалност:
Психиатрия.
Д-р Веселин Борисов Секулов, специалност:
Психиатрия.
Доц. д-р Владимир Тодоров Велинов, специ
алност: Психиатрия, Съдебна психиатрия.
Галина Йорданова Аспарухова, специалност:
Клинична психология, Експерт по психологичес
ки проблеми, експерт-оценител на материални
активи.
Д-р Георги Благоев Георгиев, специалност:
Психиатрия.
Доц. д-р Димитър Василев Батуров, специал
ност: Медицина, Психиатрия, Основни области в
съдебно-психиатричната и съдебно-психологичната експертиза, Здравен мениджмънт за ръководи
тели на лечебни заведения, доктор по организация
и управление извън материалното производство
(Национална сигурност), доцент - туризъм (здра
вословни и безопасни условия на труд в сферата
на туризма).
Доц. д-р Димитър Петров Кючуков, специал
ност: Психиатрия.
Д-р Евелина Ценова Енчева, специалност:
Психиатрия.
Д-р Елена Михайлова Иванова, специалност:
Медицина, Психиатрия, Детска психиатрия.
Д-р Елена Недялкова Михайлова, специалност:
Медицина, Психиатрия, Детска психиатрия.
Д-р Елена Цонева Мутафчийска, специалност:
Психиатрия.
Д-р Елица Василева Джатова-Молла, специ
алност: Психиатрия.
Д-р Е лка Тихомирова Стойчева-Терзиева,
специалност: Психиатрия.
Д-р Емилия Петкова Тулешкова, специалност:
Психиатрия.
Д-р Здравка Радославова Янчева, специалност:
Психиатрия.
Д-р Ирис Христова Икономова-Славова, спе
циалност: Психиатрия.
Д-р К алоян П авлов Куков, специалност:
Психология, Социална психология, К линична
психология, доктор - психология, Съдебно-психологични експертизи.
Д-р Красимира Георгиева Марчева, специал
ност: Медицина, Психиатрия.
Д-р Люба Савова К азакова, специалност:
Психиатрия.
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Д-р Лозана Георгиева Арсова, специалност:
Психиатрия.
Д-р Маргарита Илиева Коцева-Денчева, спе
циалност: Медицина, Психиатрия.
Д-р Мария Владимирова Николова, специал
ност: Медицина, Психиатрия.
Д-р Методи Христов Станчев, специалност:
Психиатрия.
Д-р Мирела Щерева Костадинчева, специал
ност: Психиатрия.
Д-р Невена Николова Нишанджиева- Ангелова,
специалност: Психиатрия.
Д-р Никола Димитров Ямаков, специалност:
Психиатрия.
Д-р Петко Величков Величков, специалност:
Психиатрия.
Д-р Петър Маринов Маринов, специалност:
М едицина, Психиатрия, Съдебна психиатрия,
доктор по психиатрия, доктор на науките по
психиатрия - съдебна психиатрия, професор по
съдебна психиатрия.
Д-р Росица Цвяткова Конова, специалност:
Психиатрия.
Д-р Самвел Абелович Багдасарян, специал
ност: Психиатрия.
Д-р Стефан Николаев Джиков, специалност:
Психиатрия.
Тони Василева Тончева, специалност: Психо
логия, преподавател по психология.
Д-р Тодор Борисов Костов, специалност:
Психиатрия.
Д-р Христо Александров Теодосиев, специал
ност: Психиатрия.
Д-р Христо Георгиев Куруджиев, специалност:
Съдебна психиатрия, Неврология, Психиатрия.
Д-р Цветелина Добрева Петкова, специалност:
Психиатрия.
Д-р Цветеслава Иванова Гълъбова, специал
ност: Психиатрия, Здравен мениджмънт.
3.2. Съдебно-психологична експертиза
Анета Петрова Атанасова, специалност: Пси
хология, Клинична психология, Консултативна
психология, Психология на развитието - детска
психология, доктор по психология - психологи
ческо измерване.
Доц. д-р Бистра Методиева Ценова, специ
алност: Трудова и организационна психология,
Медицинска психология, Основи на трудовата
медицина.
Боряна Петрова Бонева, специалност: Пси
хология - клинична психология, превантивна
психология.
Боянка П етрова Корнажева, специалност:
Психология.
Д-р Валентина Василева Маринова, специал
ност: Психиатрия.
Д-р Ваня Мичева Генковска, специалност:
Психология, Медицинска психология и педаго
гическа рехабилитация.
Васил Илиев Димитров, специалност: Социална и политическа психология.
Васка Димитрова Узунова, специалност: Пси
хология, Клинична и консултативна психология.
Достъп до класифицирана информация.
Величка Симеонова Дошева-Христова, специ
алност: Психология, Теология.
Веселина Георгиева Величкова, специалност:
Психология, Клинична и консултативна психо
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логия, Социална психология, Професионална,
психолог - учител по психология, етика и логика.
Галин Георгиев Гергов, специалност: Психо
логия, Трудова и организационна психология,
Клинична и консултативна психология.
Галина Бориславова Иванова, специалност:
Психология, Туризъм, магистър по психология.
Галина Великова Кубратова, специалност:
Педагогика, Медицинска психология и педаго
гическа рехабилитация.
Галина Йорданова Аспарухова, специалност:
Клинична психология, експерт по психологически
проблем и, експерт-оценител на м атериални
активи.
Галина Недкова Кабаджова, специалност: Пси
хология - трудова и организационна психология,
доктор по психология.
Галина Христова Василева, специалност: Ф и
лософия, психолог.
Георги Динев Димитров, специалност: Пси
хология.
Георги Пенев Трайков, специалност: Психологично подпомагане на оперативно-издирвателната дейност. Национална сигурност: духовност
и лидерство.
Даниел Ангелов Генков, специалност: Пси
холог.
Д имитрина Проданова Проданова-Русчева,
специалност: Психология. Достъп до класифи
цирана информация.
Димитринка Стефанова Златарева-Станкова,
специалност: Психология.
Димитринка Стоянова Андреева, специалност:
Психология, Л ичностова патология и опасно
поведение, Терапевтична ситуация.
Дияна Георгиева Видева, специалност: Пси
хология - психологично консултиране, Социално
дело, Когнитивно-поведенчески консултант.
Драгомир Иванов Падежки, специалност:
Психология - Клинична и консултативна психо
логия, психология на развитието, образованието
и културата, Психодрама - терапевт.
Елена Константинова Кърпачева, специалност:
Психология.
Елеонора Костадинова Василиева, специал
ност: Психология - социална психология, съдебна
психология, съдебно-психологична експертиза,
съдебно-психиатрична експертиза.
Елизабет Маринова Михайлова, специалност:
Психология, Социална психология, Клинична
психология.
Ж улиета Стефанова Танева, специалност:
Клинична психология. Достъп до класифицирана
информация.
Златка Върбанова Мачева, специалност: Пси
хология, Социална психология.
Ивана Генова Иванова, специалност: Пси
хология.
Инна Георгиева Бранева, специалност: Пси
хология, Психодрама - терапевт.
Д-р Ирина Димитрова Атанасова, специалност:
Доктор по педагогическа и възрастова психология,
Психология, Клинична и консултативна психо
логия, Психология на развитието, образованието
и културата.
Искра Нонева Митева, специалност: Психо
логия, Трудова и организационна психология:
Клинична и консултативна психология.
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Д-р К алоян П авлов Куков, специалност:
Психология, Социална психология, Клинична
психология, доктор - психология, Съдебно-психологични експертизи.
Д-р Кирил Кирилов Петров, специалност:
Медицина, Хирургия, Лапароскопска холецистектомия.
Лиляна Веселинова Тръпчева, специалност:
Психология, Детско-юношеска и училищна психо
логия (диагностика и консултиране), Педагогика,
Социална педагогика.
Д-р Лиляна Цонкова Дукова, специалност:
Психология.
Лиляна Стойкова Бехар, специалност: Педаго
гика - специалист по педагогика и преподавател
в средните училища, Психология.
Люси Методиева Костадинова, специалност:
Психология.
М иглена Коцева Д им итрова, специалност:
Клинична психология.
Наталия Бориславова Цолова, специалност:
Педагогика, Медицинска психология и педаго
гическа рехабилитация.
Н аташ а Горанова И ванова, специалност:
Психолог, Медицинска психология и педагоги
ческа рехабилитация. Достъп до класифицирана
информация.
Огнян Станчев Димов, специалност: Ф ило
логия, Социални и хуманитарни науки - Пси
хология, Клиника на тялото и психоаналитична
антропология.
Плама Сергеева Христова, специалност: Пси
хология, Клинична и консултативна психология,
Социална психология, Психодрама - терапевт,
доктор по пихология - организационна пси
хология.
Роксана Величкова Бънъцяну, специалност:
Психология - клинична и консултативна психо
логия; Социална психология, Ориентирана към
решения психотерапия, когнитивна невропсихология и рехабилитация.
Росица Иванова Маркова, специалност: Пси
хология.
Д-р Росица Цвяткова Конова, специалност:
Психиатрия.
Светла К ирилова Н иколова, специалност:
Психология, Социална психология, Когнитивно-поведенческа психотерапия, Психо-социални
интервенции при зависими пациенти.
Светлана Иванова Димитрова, специалност:
Психология. Достъп до класифицирана инфор
мация.
Слав Петков Славов, специалност: Психология,
Педагогика на девиантното поведение, Социална
педагогика - ресурсен учител.
Снежанка Дончева Божилова, специалност: Начална училищна педагогика, Психология - Ю ри
дическа психология, Социална педагогика - Ме
ниджмънт на социално-педагогическите дейности,
Позитивна психотерапия, Социална работа с деца
и семейства в риск.
Теодора П авлова Н иколова, специалност:
Психология.
Тони Василева Тончева, специалност: Психо
логия, преподавател по психология.
Д-р Христо Йорданов Йорданов, специалност:
Доктор по педагогическа и възрастова психоло
гия, Психология, социална психология, социална
превенция, педагог-консултант.
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Цанко Пантелеев Цанков, специалност: Пси
хология.
Цветелина Милчева Славова, специалност:
Психология. Достъп до класифицирана инфор
мация.
3.3.
Съдебна психолого-психиатрична екс
пертиза
Д-р Анка Петрова Атанасова, специалност:
Медицина, Психиатрия, Съдебна психиатрия.
Д-р Анна Георгиева Майкова-Петрова, специ
алност: Психиатрия.
Доц. д-р Борис Иванов Щ ърбанов, специ
алност: Медицина, Психиатрия, Съдебна пси
хиатрия.
Боряна Петрова Бонева, специалност: Пси
хология - клинична психология, превантивна
психология.
Б оянка Петрова Корнажева, специалност:
Психология.
Д-р Валери Славчев Първанов, специалност:
Психиатрия.
Васка Димитрова Узунова, специалност: Пси
хология, Клинична и консултативна психология.
Достъп до класифицирана информация.
Д-р Веселин Борисов Секулов, специалност:
Психиатрия.
Веселина Георгиева Величкова, специалност:
Психология, Клинична и консултативна психо
логия, Социална психология, психолог - учител
по психология, етика и логика.
Доц. д-р Владимир Тодоров Велинов, специ
алност: Психиатрия, Съдебна психиатрия.
Галин Георгиев Гергов, специалност: Психо
логия, Трудова и организационна психология,
Клинична и консултативна психология.
Галина Великова Кубратова, специалност:
Педагогика, Медицинска психология и педаго
гическа рехабилитация.
Галина Недкова Кабаджова, специалност: Пси
хология - трудова и организационна психология,
доктор по психология.
Д-р Георги Благоев Георгиев, специалност:
Психиатрия.
Д имитрина Проданова Проданова-Русчева,
специалност: Психология. Достъп до класифи
цирана информация.
Димитринка Стефанова Златарева-Станкова,
специалност: Психология.
Доц. д-р Димитър Петров Кючуков, специал
ност: Психиатрия.
Дияна Георгиева Видева, специалност: Пси
хология - психологично консултиране, Социално
дело, Когнитивно-поведенчески консултант.
Д рагомир Иванов П адеж ки, специалност:
Психология - Клинична и консултативна психо
логия, психология на развитието, образованието
и културата, Психодрама - терапевт.
Елена Константинова Кърпачева, специалност:
Психология.
Д-р Елена Недялкова Михайлова, специалност:
Медицина. Психиатрия. Детска психиатрия.
Д-р Елена Цонева Мутафчийска, специалност:
Психиатрия.
Елизабет Маринова Михайлова, специалност:
Психология, Социална психология, К линична
психология.
Д-р Елица Василева Джатова-Молла, специ
алност: Психиатрия.
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Д-р Е лка Тихомирова Стойчева-Терзиева,
специалност: Психиатрия.
Д-р Емилия Петкова Тулешкова, специалност:
Психиатрия.
Д-р Здравка Радославова Янчева, специалност:
Психиатрия.
Златка Върбанова Мачева, специалност: Пси
хология, Социална психология.
Ивана Генова Иванова, специалност: Пси
хология.
Д-р Ирина Димитрова Атанасова, специалност:
Доктор по педагогическа и възрастова психология,
Психология, Клинична и консултативна психо
логия, Психология на развитието, образованието
и културата.
Д-р Ирис Христова Икономова-Славова, спе
циалност: Психиатрия.
Д-р К алоян П авлов Куков, специалност:
Психология, Социална психология, Клинична
психология, доктор - психология, Съдебно-психологични експертизи.
Лиляна Стойкова Бехар, специалност: Педаго
гика - специалист по педагогика и преподавател
в средните училища, Психология.
Лиляна Цонкова Дукова, специалност: Пси
хология.
Д-р Лозана Георгиева Арсова, специалност:
Психиатрия.
Люси Методиева Костадинова, специалност:
Психология.
Д-р Мария Владимирова Николова, специал
ност: Медицина, Психиатрия.
Д-р Методи Христов Станчев, специалност:
Психиатрия.
М иглена Коцева Д им итрова, специалност:
Клинична психология.
Д-р Мирела Щерева Костадинчева, специал
ност: Психиатрия.
Д-р Никола Димитров Ямаков, специалност:
Психиатрия.
Д-р Невена Николова Нишанджиева-Ангелова,
специалност: Психиатрия.
Д-р Петко Величков Величков, специалност:
Психиатрия.
П лама Сергеева Христова, специалност: Пси
хология, Клинична и консултативна психология,
Социална психология, Психодрама - терапевт,
доктор по психология - организационна пси
хология.
Д-р Петър Маринов Маринов, специалност:
Медицина, Психиатрия, Съдебна психиатрия,
Доктор по психиатрия, доктор на науките по
психиатрия - съдебна психиатрия, професор по
съдебна психиатрия.
Росица Николова Ганева, специалност: Психо
логия, Предучилищна педагогика - Педагогиче
ски модели за познавателно и социално развитие,
Детска и юношеска училищна психология.
Д-р Самвел Абелович Багдасарян, специал
ност: Психиатрия.
Слав Петков Славов, специалност: Психология.
Педагогика на девиантното поведение. Социална
педагогика - ресурсен учител.
Теодора П авлова Н иколова, специалност:
Психология.
Д-р Тодор Борисов Костов, специалност:
Психиатрия.
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Тони Василева Тончева, специалност: Психо
логия, преподавател по психология.
Д-р Христо Георгиев Куруджиев, специалност:
Съдебна психиатрия, Неврология, Психиатрия.
Д-р Христо Йорданов Йорданов, специалност:
Доктор по педагогическа и възрастова психоло
гия, Психология, Социална психология, социална
п ревенци я, педагог - консул тан т.
Цанко Пантелеев Цанков, специалност: Пси
хология.
Д-р Цветелина Добрева Петкова, специалност:
Психиатрия.
Цветелина Милчева Славова, специалност:
Психология. Достъп до класифицирана инфор
мация.
Д-р Цветеслава Иванова Гълъбова, специал
ност: Психиатрия. Здравен мениджмънт.
3.4.
Съдебна експертиза на психичното със
тояние по писмени данни
Д-р Анка Петрова Атанасова, специалност:
Медицина, Психиатрия, Съдебна психиатрия.
Д-р Анна Георгиева Майкова-Петрова, специ
алност: Психиатрия.
Доц. д-р Бистра Методиева Ценова, специ
алност: Трудова и организационна психология,
Медицинска психология, Основи на трудовата
медицина.
Доц. д-р Борис Иванов Щърбанов, специалност:
Медицина, Психиатрия, Съдебна психиатрия.
Боряна Петрова Бонева, специалност: Пси
хология - клинична психология, превантивна
психология.
Д-р Валери Славчев Първанов, специалност:
Психиатрия.
Д-р Ваня Мичева Генковска, специалност:
Психология, Медицинска психология и педаго
гическа рехабилитация.
Доц. д-р Владимир Тодоров Велинов, специ
алност: Психиатрия, Съдебна психиатрия.
Д-р Веселин Борисов Секулов, специалност:
Психиатрия.
Веселина Георгиева Величкова, специалност:
Психология, Клинична и консултативна психоло
гия, Социална психология, психолог, учител по
психология, етика и логика.
Галин Георгиев Гергов, специалност: Психо
логия, Трудова и организационна психология,
Клинична и консултативна психология.
Галина Йорданова Аспарухова, специалност:
Клинична психология, експерт по психологиче
ски проблеми, експерт-оценител на материални
активи.
Галина Недкова Кабаджова, специалност: Пси
хология - трудова и организационна психология,
доктор по психология.
Д-р Георги Благоев Георгиев, специалност:
Психиатрия.
Георги Пенев Трайков, специалност: Психологично подпомагане на оперативно-издирвателната дейност. Национална сигурност: духовност
и лидерство.
Д имитрина Проданова Проданова-Русчева,
специалност: Психология. Достъп до класифи
цирана информация.
Доц. д-р Димитър Василев Батуров, специал
ност: Медицина, Психиатрия, Основни области
в съдебно-психиатричната и съдебно-психологичната експертиза, Здравен менидж мънт за
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ръководители на лечебни заведения, доктор по
орган и зац ия и управление извън м атер и ал 
ното производство (Н ационална сигурност),
доцент - туризъм (здравословни и безопасни
условия на труд в сферата на туризма).
Доц. д-р Димитър Петров Кючуков, специал
ност: Психиатрия.
Д ияна Георгиева Видева, специалност: Пси
хология - психологично консултиране, Социално
дело, Когнитивно-поведенчески консултант.
Д рагомир И ванов П адеж ки, специалност:
Психология - К линична и консултативна психо
логия, психология на развитието, образованието
и културата, Психодрама - терапевт.
Д-р Елена Недялкова М ихайлова, специал
ност: Медицина, Психиатрия, Детска психиатрия.
Д-р Елена Цонева Мутафчийска, специалност:
Психиатрия.
Елена Константинова Кърпачева, специалност:
Психология.
Елизабет Маринова Михайлова, специалност:
Психология, Социална психология, Клинична
психология.
Д-р Елица Василева Джатова-Молла, специ
алност: Психиатрия.
Д-р Е лка Тихомирова Стойчева-Терзиева,
специалност: Психиатрия.
Д-р Емилия Петкова Тулешкова, специалност:
Психиатрия.
Ж улиета Стефанова Танева, специалност:
Клинична психология. Достъп до класифицирана
информация.
Д-р Здравка Радославова Янчева, специалност:
Психиатрия.
Златка Върбанова Мачева, специалност: Пси
хология, Социална психология.
Ивана Генова Иванова, специалност: Пси
хология.
Искра Нонева Митева, специалност: Психо
логия, Трудова и организационна психология,
Клинична и консултативна психология.
Д-р К алоян П авлов Куков, специалност:
Психология, Социална психология, Клинична
психология, доктор - психология, Съдебно-психологични експертизи.
Лиляна Цонкова Дукова, специалност: Пси
хология.
Д-р Лозана Георгиева Арсова, специалност:
Психиатрия.
Люси Методиева Костадинова, специалност:
Психология.
Д-р Методи Христов Станчев, специалност:
Психиатрия.
М иглена Коцева Д им итрова, специалност:
Клинична психология.
Наталия Бориславова Цолова, специалност:
Педагогика, Медицинска психология и педаго
гическа рехабилитация.
Наташа Горанова Иванова, специалност: Пси
холог, Медицинска психология и педагогическа
рехабилитация.
Д-р Невена Николова Нишанджиева-Ангелова,
специалност: Психиатрия.
Д-р Никола Димитров Ямаков, специалност:
Психиатрия.
Д-р Петко Величков Величков, специалност:
Психиатрия.
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Д-р Петър Маринов Маринов, специалност:
М едицина, Психиатрия, Съдебна психиатрия,
доктор по психиатрия, доктор на науките по
психиатрия - съдебна психиатрия, професор по
съдебна психиатрия.
Роксана Величкова Бънъцяну, специалност:
Психология - клинична и консултативна пси
хология, социална психология ориентирана към
решения, психотерапия, когнитивна невропсихология и рехабилитация.
Д-р Росица Цвяткова Конова, специалност:
Психиатрия.
Д-р Самвел Абелович Багдасарян, специал
ност: Психиатрия.
Слав Петков Славов, специалност: Психология,
Педагогика на девиантното поведение, Социална
педагогика - ресурсен учител.
Д-р Стефан Николаев Джиков, специалност:
Психиатрия.
Тони Василева Тончева, специалност: Психо
логия, преподавател по психология.
Д-р Тодор Борисов К остов, специалност:
Психиатрия.
Траянка Бойкова Григорова, специалност:
Клинична психология.
Д-р Христо Георгиев Куруджиев, специалност:
Съдебна психиатрия, Неврология, Психиатрия.
Д-р Цветелина Добрева Петкова, специалност:
Психиатрия.
Цветелина Милчева Славова, специалност:
Психология.
Д-р Цветеслава Иванова Гълъбова, специал
ност: Психиатрия, Здравен мениджмънт.
Цанко Пантелеев Цанков, специалност: Пси
хология.
4. Клас „Съдебно-икономически експертизи“

4.1. Съдебно-счетоводна експертиза
Албена Иванова Захова, специалност: Счето
водство и контрол.
Албена Любомирова Нинова, специалност:
Счетоводство и контрол.
А лбена С тефанова Радоева, специалност:
Статистика и иконометрия.
Албена Цанкова Тошева-Иванова, специал
ност: Икономика и управление на търговията,
Банки и банково дело - специалност: Ф инан
си - правоспособност за документарни разпла
щания, професионална квалификация по МСФО,
дипломиран експерт-счетоводител (регистриран
одитор), професионална квалификация - общо
застраховане, животозастраховане, инвестици
онни застрахователни продукти.
Александър Александров Маринов, специал
ност: Финансов мениджмънт.
Александър Иванов Кюркчиев, специалност:
М атематика, Статистика, начисляване на ин
флацията, лихвените проценти и промили върху
цени и задължения.
Ангел Стойчев Младенов, специалност: Макроикономика.
Андрей Александров Караиванов, специалност:
Счетоводство, АССА.
Анелия Венциславова Минчева, специалност:
Счетоводство и контрол.
Анелия Стойчова Цолова, специалност: Бизнес
финанси, Счетоводство и контрол.
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А нелия Георгиева Б елчева, специалност:
Прогнозиране и планиране на икономическите
системи.
Анелия Христова Попова-Апостолова, специ
алност: Икономист-счетоводител.
А лександър Маринов Кънев, специалност:
Счетоводство и контрол, одитор в публичния
сектор.
Александър Теодоров Михайлов, специалност:
Финанси и кредит.
Александър Цветанов Попов, специалност:
Счетоводство и контрол.
А лла Германовна К азакова, специалност:
Счетоводна отчетност.
Анастасия Димитрова Енчева, специалност:
Право, Счетоводни експертизи.
Анастасия Николова Тодорова, специалност:
Икономика на промишлеността.
А нгел Атанасов Костадинов, специалност:
Аграрна икономика.
Ангел Харизанов Ковачев, специалност: Сче
товодна отчетност.
Ангелина Тодорова Божилова, специалност:
Счетоводство и контрол, оценител на машини
и съоръжения, активи - движимо имущество,
методология, проблеми и аспекти, експерт по
счетоводни и финансово-ценови експертизи, МСС.
А ндрей Христов К ю ркчиев, специалност:
Икономика и управление на транспорта, Право.
Анелия Кирилова Златева, специалност: Счето
водство и контрол, Международни икономически
отношения.
Анелия Тодорова Ангелова, специалност: Сче
товодство и контрол. Достъп до класифицирана
информация.
Анета Борисова Панайотова, специалност:
Икономика на промишлеността, Право - огра
ничена правоспособност.
Анета Евгениева Янкова, специалност: Уп
равление и планиране на народното стопанство,
Организация и технология на държавния финан
сов контрол, Оценка на счетоводни и финансови
експертизи.
А нета К румова М ихайлова, специалност:
Финанси и кредит.
Анжела Георгиева Найденова, специалност:
Организация на производството и управление
на промишлеността, Стопанско управление, съдебно-счетоводни експертизи.
Анжелика Любенова Ковачева, специалност:
Финанси, съдебно-счетоводни експертизи.
Ани Иванова Трошева, специалност: Планира
не на народното стопанство, съдебно-счетоводни
и финансово-ценови експертизи.
Ани Йорданова Деянова, специалност: Сче
товодна отчетност.
Ани Любомирова Георгиева-Спасова, специ
алност: Счетоводна отчетност, Международни
счетоводни стандарти.
Ани Петрова Николова, специалност: Финанси
и кредит.
Анита Бориславова Асенова, специалност:
Индустриален мениджмънт.
Анка Христова Ангелова, специалност: Счето
водство и контрол - Счетоводство и контрол на
нефинансовите предприятия, контрол и анализ
на фирмената дейност - Финансово-ревизионен
и данъчен контрол.
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Анна Димитрова Даданска-Димитрова, спе
циалност: Ф инанси, Д анъчна и м итническа
администрация, оценител на недвижими имоти
и земеделски земи, цели предприятия, дялове и
акции от капитала им.
Анна Йорданова Христова, специалност: И ко
номика и управление на индустрията.
Антоан Василев Георгиев, специалност: Сче
товодна отчетност.
Антоанета Йорданова Терзиева, специалност:
Счетоводство и контрол, Финанси на предприя
тията, експерт по съдебно-счетоводни и финансово-ценови експертизи.
Антон Димитров Димов, специалност: Сче
товодство и контрол. Достъп до класифицирана
информация.
Антоний Стойнев Бойков, специалност: Сче
товодство и контрол.
Антонина Стефанова Ангелова, специалност:
Финанси.
Антония Димитрова Факалийска-Пендичева,
специалност: Финанси и кредит, оценител на цели
държавни и общински предприятия, земеделски
земи и трайни насаж дения, търговски пред
приятия и вземания. Достъп до класифицирана
информация.
Ася Ангелова Кръстева, специалност: Контрол
и анализ на фирмената дейност.
Ася Богомилова Малинова-Ковачка, специал
ност: Икономика и организация на труда.
Ася Радославова Ж елязкова, специалност:
Счетоводство и контрол, Финансов контрол - одитинг. Финансов контрол и финансово право.
Ася Цанкова Стефанова, специалност: Счето
водство и контрол, съдебен експерт по финансови
и счетоводни експертизи.
Ардян Хюсни Дурмиши, специалност: Марке
тинг, Стопанско управление, Съдебни финансо
во-икономически експертизи, данъчни проблеми
и одит.
Асен Боянов Кирилов, специалност: Финанси,
Счетоводство и контрол.
Асен Данчев Димитров, специалност: Финанси,
Счетоводство и контрол, Банков мениджмънт,
съдебно-счетоводни експертизи.
Атанас Петров Аргиров, специалност: И коно
мика на промишлеността. Достъп до класифи
цирана информация.
Атанаска Маринова Джерманова, специалност:
Финанси и кредит, Независим финансов одит на
финансови отчети, съгл. МС за фин. отчитане
и МОС.
Атанаска Филипова Димитрова, специалност:
Счетоводна отчетност.
Ахинора Димитрова Лазарова, специалност:
Застрахователно и социално дело, Ефективно
управление на промишленото предприятие, Тех
нология на машиностроенето.
Беки Давид Ашер, специалност: Организация
на производството и управление в промиш ле
ността, оценител на цели държавни и общински
предприятия, на финансови институции.
Биляна Д емирева Демирева, специалност:
Счетоводство и контрол, Икономика - бизнес
а дминист рация, специа лист по маркетинг.
Биляна Ивова Комитова, специалност: Ф и
нанси, Съдебни експертизи.
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Блага Димитрова Димитрова, специалност:
Застраховане и социално дело, Счетоводство и
контрол.
Богданка Луканова Иванова, специалност:
Управление на бизнеса.
Богиня Любомирова Боянова, специалност:
Счетоводство и контрол.
Божидар Николов Данчев, специалност: Меж
дународни икономически отношения, Двигатели
с вътрешно горене.
Бож идара Кръстева Томова, специалност:
Бизнес администрация със специализация здра
вен мениджмънт.
Д-р Божидарка Василева Джамбазова, специ
алност: Икономика на кооперациите, Счетовод
ство на нефинасовите предприятия - счетоводен
менидж мънт в кооперациите, И кономика на
търговията.
Бойко Младенов Доленски, специалност: Сче
товодство и контрол, Информатика, оценител на
търговски предприятия и вземания.
Бонка Стоянова Енчева, специалност: Ф инан
си, Финанси на предприятието, Икономическа
информатика.
Борис Асенов Карабельов, специалност: Счето
водство и контрол, Оценка на недвижими имоти
и земеделски земи.
Борис Любомиров Ненчев, специалност: Ф и
нанси и отчетност.
Борис Николов Борисов, специалност: И ко
номика на отбраната и сигурността.
Божидар Георгиев Кънев, специалност: Счето
водна отчетност, Бизнес мениджмънт, оценител
на цели държавни и общински предприятия,
земеделски земи.
Божидар Стоянов Мучаков, специалност: И ко
номика и организация на материално-техническо
снабдяване - логистика, Счетоводна отчетност.
Д-р Борислав Андреев Боянов, специалност:
Счетоводство, доктор по счетоводна отчетност,
контрол и анализ на стопанската дейност.
Борислав Димитров Божинов, специалност:
Публична администрация - Данъчна администра
ция, оценител на недвижими имоти, вътрешен
одитор в публичния сектор.
Борислав Иванов Радайски, специалност: Ста
тистика. Достъп до класифицирана информация.
Боряна Александрова Добрева, специалност:
Счетоводство и контрол, Съдебно-счетоводни екс
пертизи. Достъп до класифицирана информация.
Боряна Стоянова М аринова, специалност:
Стопанско управление, експерт по съдебно-счетоводни и финансово-ценови експертизи, Вътрешен
одит на системи по качество. Достъп до класи
фицирана информация.
Боянка Рангелова Георгиева, специалност:
Икономика и управление на селското стопанство.
Счетоводство, финанси и контрол.
В ангелия Георгиева Д им итрова, специал
ност: Счетоводство и контрол, Икономика на
търговията.
Валентин Генчев Гетов, специалност: Упра
вление и икономика на АПП, оценител на цели
държавни и общински предприятия.
Валентин Радославов Тодоров, специалност:
Икономика и управление в транспорта, Между
народен транспорт.
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Валентин Славчев Димитров, специалност:
Финанси.
Валентина Василева Василева, специалност:
Счетоводство и контрол, О рганизация и тех
нология на счетоводството в нефинансовите
предприятия.
Валентина Иванова Боянова, специалност:
Икономика на строителството.
Валери Ганчев Пелов, специалност: Икономика
на търговията, Валутен и митнически контрол,
финанси и счетоводство.
Валери Пламенов Донев, специалност: Ф и
нанси, Оперативно счетоводство.
Валери Райков Ботев, специалност: Управление
и п ланиране на народното стопанство, мени джмънт, вътрешен одитор в публичния сектор.
Валери Христов Христов, специалност: О р
ганизация на производството и управление в
транспорта.
Валерий Иванов Обретенов, специалност:
И кономика и управление на строителството;
оценител на недвижими имоти; ценообразуване
на недвижими имоти и строителство.
Валерия Ж екова Назърова, специалност: Сче
товодство и контрол.
Величка Георгиева Томова, специалност: Сче
товодна отчетност. Вътрешен одитор в публичния
сектор. Международни стандарти за финансова
от чет ност.
Венета Раднева Д им итрова, специалност:
Публични финанси. Външна търговия и между
народно право.
Ваня Великова Григорова, специалност: Сче
товодство и контрол.
Ваня Димитрова Петрова, специалност: И ко
номика и управление на търговията, Счетовод
ство и контрол, МИО, Право, Оценка на права
на интелектуална и индустриална собственост,
оценка на цели държавни и общински пред
приятия, преобразувани или непреобразувани в
търговски дружества. Достъп до класифицирана
информация.
Ваня Радославова Рачева, специалност: Сче
товодство и контрол.
Васил Владимиров Георгиев, специалност:
Външна търговия.
Васил Иванов Вутов, специалност: Публична администрация - Управление на европейски
проекти, Застрахователно дело.
Васил Любенов Василев, специалност: И ко
номика на промишлеността, Държавен финансов
контрол.
Василка Руменова Владимирова, специалност:
Счетоводство и одитинг. Финансово-счетоводна
и правна дейност на фирмата. Приложна ин
форматика.
Вася Стефанова Митева, специалност: Машинна обработка, НСС и МСС; Първоначално обуче
ние по защита на класифицирана информация.
Венелина Димитрова Габровска, специалност:
Икономика и управление на селското стопанство,
Икономист-счетоводител, Вътрешен одитор в
публичния сектор. Достъп до класифицирана
информация.
Венета Георгиева Платиканова, специалност:
Счетоводство и контрол, Ф инанси, А грарна
икономика.
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Веселина Иванова Карамешева-Генчева, спе
циалност: Счетоводство и контрол.
Весела М аринкова Мисалева, специалност:
Социално и застрахователно дело, Икономистсчетоводител.
В есел и н а И л и ев а Т ан ева, сп ец и ал н ост:
ОПОИИ.
Вяра Петрова Кукова, специалност: Финанси,
регистриран одитор.
В асил М ладенов Георгиев, специалност:
Икономика и организация на МТС. Достъп до
класифицирана информация.
Васил Тодоров Петров, специалност: П лани
ране, МСС, Одитор на системи за управление
на качеството, Оценител на земеделски земи,
машини и съоръжения.
Василка Божилова Веселинова, специалност:
Икономика, планиране и отчетност на търговията
и МТС, търговия - средно образование.
Василка Борисова Анастасова, специалност:
Икономика на промишлеността.
Васко Крумов Ефремов, специалност: Счето
водна отчетност.
Велин Кънчев Филипов, специалност: Счето
водство и контрол, Регистриран одитор.
Велислава Петрова Паскалева, специалност:
Счетоводство и контрол, Електрически машини
и апарати.
В еличка Генчева Тодорова, специалност:
Планиране, Финанси и счетоводство, Счетовод
ство, финанси и контрол, Оценител на търговски
предприятия и вземания, машини и съоръжения,
цели държавни и общински предприятия.
Велка Георгиева Христова, специалност: И ко
номика и управление на селското стопанство.
В елян Ж елезчев Ж елезчев, специалност:
Финанси.
Венелин Борисов Томов, специалност: Сче
товодна отчетност. Достъп до класифицирана
информация.
Венелин Владелинов Кудинов, специалност:
Финанси, Съдебно-счетоводни и финансово-ценови експертизи.
Венелин Петров Велев, специалност: Счето
водна отчетност.
Венета Благоева Костадинова, специалност:
Машинна обработка на икономическата инфор
мация.
Венета Иванова Христова, специалност: Фи
нанси и кредит.
Венцислав Д имитров Коцев, специалност:
И кономика на туризма, предприемачество и
мениджмънт в туризма.
Венцислав Димитров Божков, специалност:
Счетоводство и контрол, Стопанско управление.
Венцислав Иванов Иванов, специалност: Ф и
нанси, МИО, Оценител на търговски предприятия
и вземания.
Венцислав Николов Атанасов, специалност:
Управление и икономика на АПП, Оценител на
МПС, земеделски земи.
Вера Е втим ова П рофирова, специалност:
М ашиностроителни технологии и производстве
на техника, Счетоводство и контрол, Оценител
на машини и съоръжения, Експерт-оценител на
дълготрайни и оборотни материални активи.
Вера Николова Коларова, специалност: И ко
номика и управление на търговията.

Б Р О Й 15

Д ЪРЖА ВЕ Н

В есела С тоянова М аркова, специалност:
Счетоводство и контрол, Съдебно-счетоводни
експертизи.
В еселин Д им и тров Я нков, специалност:
Организация на производството и управление
в промиш леността, Ръководител движение и
търговска експлоатация.
Веселина Георгиева Попова, специалност: Ико
номика - бизнес администрация, Счетоводство и
контрол, Оценител на търговски предприятия,
Оценител на инвестиционен проект.
Веселина Цвяткова Борисова, специалност:
Счетоводство и контрол, съдебно-счетоводни
експертизи.
Веска Любомирова Иванова, специалност:
Счетоводство и контрол.
Виктор Георгиев Сираков, специалност: И ко
номика и управление на търговията.
Виктор Д им итров Евтимов, специалност:
Счетоводство и контрол.
Виктория Николаева Ценова, специалност:
Счетоводство и контрол.
Виолина Стойчова Рангелова, специалност:
Аграрна икономика, Икономист по АПП, Валутен
касиер и обменител.
Веселина Д инкова Д инкова, специалност:
Счетоводство и контрол, Външна търговия и
международно право, Междунардни счетоводни
стандарти.
Веска Димитрова Спасова, специалност: И ко
номика на промишлеността, МСС.
Веска Стефанова Грънчарова, специалност:
Счетоводна отчетност. Достъп до класифицирана
информация.
Виктория Младенова Митова, специалност:
Финанси.
Виолета И ванова Д окузова, специалност:
Финанси и кредит, оценител на цели държавни
и общински предприятия, преобразувани или
непреобразувани в търговски дружества, на не
движими имоти, на машини и съоръжения.
Виолета Димитрова Младенова, специалност:
Икономика и управление на промишлеността.
Достъп до класифицирана информация.
Виолета Димитрова Панчева, специалност:
Управление и икономика на А П П , Експертсчетоводител, Съдебно-счетоводни експертизи.
Виолета К ирилова И ванова, специалност:
Счетоводство и контрол, Счетоводство и одит в
нефинансовите предприятия, Стопански и фи
нансов контрол.
Виолета Николова Стоянова, специалност:
Счетоводство и контрол.
Виолета Стоянова Стоянова, специалност:
Счетоводна отчетност.
Виолета Тодорова Владимирова, специалност:
Счетоводство и контрол.
Виолета Христова Минциду, специалност:
Финанси.
Влади Христов Чамов, специалност: И коно
мическа педагогика.
Владимир Емилов Григоров, специалност:
Финанси, Икономика и международни отношения.
Владимир Иванов Тинев, специалност: Сче
товодство и контрол.
Владимир Иванов Шулев, к.и.н., специалност:
Организация на производството и управление на
производствения процес, Математика - М атема
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тическо осигуряване, Счетоводство и контрол,
Съдебно-счетоводни експертизи, Оценител на
недвижими имоти, машини и съоръжения, фи
нансови активи и финансови институции.
Владимир Райчев Йорданов, специалност:
Икономист по транспорта, Вътрешен одитор в
публичния сектор.
Владимира Петрова Сарандалиева, специал
ност: Счетоводство и контрол.
Галина Божидарова Василева, специалност:
Счетоводство и одитинг.
Галина М ихайлова Поборникова-Боянова,
специалност: Финанси.
Галина Лозева Зафирова, специалност: Сче
товодство и контрол, Икономика - бизнес адми
нистрация, Икономика, планиране и отчетност
на търговията.
Галя Василева Аламинова, специалност: Ор
ганизация на производството и управление на
транспорта, Финансист-счетоводител, Вътрешен
одитор в публичния сектор.
Галя Милчева Маринова, специалност: Сче
товодство и контрол.
Галя Иванчова Парашкевова, специалност:
Стопанско управление - управление на фирмената
сигурност, Счетоводство.
Ганка М иткова Герасимова, специалност:
Счетоводна отчетност. Достъп до класифицирана
информация.
Генади Христов Ангелов, специалност: Публична администрация, Вътрешен одитор в публичния
сектор, Оценител на земеделски земи и трайни
насаждения, на недвижими имоти.
Георги Александров Гьошев, специалност:
Счетоводство и контрол.
Георги Атанасов Атанасов, специалност: Сче
товодна отчетност, М акроикономика - Управле
ние на човешките ресурси, Съдебно-счетоводни
експертизи.
Георги Драгомиров Бакърджиев, специалност:
Финанси и кредит, Одит и контрол на бюджетни
организации.
Георги Д им итров Георгиев, специалност:
Счетоводство.
Георги Костадинов Русев, специалност: Сче
товодство и контрол, стопански бизнес и мениджъмнт, електронна техника и микроелектроника.
Георги Крумов Стоилов, специалност: И ко
номика, организация и управление на селското
стопанство.
Георги Петров Захариев, специалност: Иконо
мика и управление на транспорта, Съдебно-счетоводен експерт, оценител на цели предприятия.
Георги Петров Младенов, специалност: Сче
товодство и контрол, маркетинг и мениджмънт.
Георги Петров Стоянов, специалност: Иконо
мика на промишлеността.
Георги Сандов Николов, специалност: Ф инан
си, Счетоводство и контрол.
Георги Троцки Малев, специалност: Иконо
мика на сигурността и отбраната - Финанси и
счетоводство на въоръжените сили, Ф инансо
во-счетоводна и правна дейност на фирмите,
Финансов ревизор. Достъп до класифицирана
информация.
Гергана Велемирова Георгиева, специалност:
Финанси и кредит, Финансово право.
Гергана Томова Масурска, специалност: Сче
товодство и контрол; Бизнес администрация.
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Гергана Христова Георгиева, специалност:
Стопанско управление.
Гергина Максимова Атанасова, специалност:
Планиране.
Гинка Борисова Конова, специалност: Счето
водство и контрол, Финансов контрол.
Грета Петрова Тотева, специалност: Марке
тинг и мениджмънт. Достъп до класифицирана
информация.
Григор Д им итров Григоров, специалност:
Икономика на вътрешната търговия.
Господинка Илиева Дянкова, специалност:
Статистика, Цени и ценообразуване, съдебносчетоводни експертизи, оценител на недвижими
имоти, машини и съоръжения, Вътрешен контрол
и вътрешен одит. Одит в общините.
Диана Танчева Евстатиева, специалност: Ф и
нанси и кредит. Обучение по Лондонски застрахо
вателни и презастрахователни пазари. Обучение
по Международни морски искове във връзка с
товари. Селскостопанско застраховане на F.A.I.R.
Д аниел М илушев М илушев, специалност:
Бизнес финанси, Икономист.
Даниел Сергеев Илиев, специалност: Счето
водство.
Даниела Василева Джаджарова, специалност:
Икономика, Финанси и счетоводство.
Д аниела И ванова П аунова, специалност:
С четоводна отчетност, С ъдебно-счетоводни
експертизи.
Даниела Илиева Василева, специалност: И ко
номика и организация на труда.
Даниела Илиева Колева, специалност: И ко
номика и организация на вътрешната търговия,
М аркетинг и иновация, Кариерен консултант,
Педагог.
Даниела М итова Баева, специалност: Сче
товодство и контрол, Оценител на земеделски
земи, права на интелектуална и индустриална
собственост и други фактически отношения, цели
държавни и общински предприятия.
Даниела Николова Грозданова, специалност:
Икономика и управление промишлеността, Опе
ративно управление в производствения процес в
промишлеността.
Даниела Цонева Петрова-Нешева, специал
ност: Химични технологии, Застрахователно и
социално дело, Счетоводство и одит, Оценител
на недвижими имоти, Оценител на машини и
съоръжения, Оценител на земеделски земи и
трайни насаждения.
Данчо Петров Данчев, специалност: И коно
мика и управление на търговията. Достъп до
класифицирана информация.
Даня Николова Иванова, специалност: Сче
товодна отчетност.
Дафинка Василева Лазарова, специалност:
Финанси, Информационни технологии в банко
вото дело.
Деница Иванова Семова, специалност: Сче
товодство. Одитинг.
Деница Юриева Маринова, специалност: Сче
товодство и контрол.
Десислава Антонова Машалова, специалност:
Счетоводство и контрол, Финансов мениджмънт.
Десислава Бойкова Велинова, специалност:
Бизнес администрация, финанси.
Десислава Георгиева Панталеева, специалност:
Икономика и управление на търговията.
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Десислава Емилова М итова, специалност:
Счетоводство и контрол.
Десислава Йорданова Тодорова, специалност:
Счетоводство и контрол.
Десислава Росенова Бояджиева, специалност:
Счетоводство и контрол.
Десислава Сашова Николова, специалност:
Счетоводство и контрол, Агромениджмънт.
Диан Сергеев Тишевишки, специалност: Сче
товодство и контрол, одит, банково дело, индивидуално и фирмено/корпоративно кредитиране,
финанси, финансов анализ, управление на риска,
международна икономика, мениджмънт.
Д иана Божидарова Василева, специалност:
Счетоводство и контрол, Фирмено счетоводство.
Диана Данчева Георгиева, специалност: И ко
номика и организация на труда.
Диана Иванова Бобевска, к.и.н., специалност:
Икономика и организация на селското стопанство.
Диана Йорданова Деянова-Рангелова, специал
ност: Счетоводство и контрол, Вътрешен одитор
в публичния сектор, Регистриран одитор.
Димитър Георгиев Бакърджиев, специалност:
Финансов контрол.
Димитър Григоров Григоров, специалност:
Икономика и организация на труда, Съдебносчетоводни експертизи.
Димитър Георгиев Димитров, специалност:
Аграрна икономика, Експерт-счетоводител/Ре
гистриран одитор.
Димитър Ж елязков Ж елязков, специалност:
Счетоводна отчетност, дипломиран експертсчетоводител.
Димитър Ж ивков Живков, специалност: Со
циално-икономическо планиране.
Димитър Иванов Франзелов, специалност:
Финанси, Оценител на търговски предприятия
и вземания.
Димитър Карушков Димитров, специалност:
Счетоводство и контрол.
Д им итър К ирилов Радонов, специалност:
Счетоводство и контрол.
Д им итър Тодоров М илушев, специалност:
Счетоводна отчетност, Оценител на инвестици
онен проект.
Д им итрина Владимирова Крумова, специ
алност: Икономика и отчетност на търговията
и промишлеността, средно образование, МСС.
Димитринка Вълкова Беевска, специалност:
Счетоводство и контрол, Маркетинг, Счетовод
ство и анализ.
Димитринка Стоянова Минева, специалност:
Икономика и управление на селското стопанство;
вътрешен одитор в публичния сектор; оценител
на цели държавни и общински предприятия.
Димитричка Стойчева Стефанова, специал
ност: Счетоводна отчетност.
Димчо Атанасов Борисов, специалност: Ф и
нанси и кредит, Икономика на транспорта, Автотехническа експертиза.
Добрин Стефанов Иванов, специалност: Сче
товодство и контрол, съдебно-счетоводни екс
пертизи, експерт по оценка на активи и пасиви.
Добринка Добромирова Павлова, специалност:
Счетоводство и контрол.
Добромир Александров Соколов, специалност:
Икономика на труда. Достъп до класифицирана
информация.
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Доника Ю лианова Георгиева, специалност:
Счетоводство и контрол, Аграрна икономика,
Оценител на търговски предприятия и вземания,
на права на интелектуалната и индустриалната
собственост и други фактически отношения.
Донка Бончева Чешмеджиева, специалност:
Счетоводство и контрол.
Д оротея М аксимова Бачева, специалност:
Икономика на търговията.
Дъблина Стефанова Илиева, специалност:
Счетоводна отчетност.
Дора Любенова Гърчева, специалност: Сче
товодство и контрол, Оценител на недвижими
имоти и земеделски земи.
Дора Петрова Марелова, специалност: Сче
товодна отчетност, О ценител на търговски
предприятия.
Евгени Веселинов Атанасов, специалност:
Счетоводство и контрол. Дипломиран експертсчетоводител/регистриран одитор. Вътрешен
одитор в публичния сектор. Оценка на търговски
предприятия и вземания. Оценка на недвижими
имоти.
Евгения Георгиева П авлова, специалност:
Икономика на промишлеността. Достъп до кла
сифицирана информация.
Евгения Иванова Сматракалева, специалност:
Счетоводство и контрол.
Евгения М иркова Рангелова, специалност:
Икономика на кооперациите, Икономист.
Евгения Николова Генова-Петрова, специал
ност: Счетоводна отчетност.
Евгения Пенкова Коева, специалност: Сче
товодство и контрол, Съдебно-счетоводни екс
пертизи.
Евелина Първанова Манчева-Тонева, специ
алност: Счетоводство и контрол.
Екатерина Валериева Петкова, специалност:
Счетоводство и контрол.
Екатерина И ванова Савова, специалност:
Финанси.
Екатерина Христова Мирчева, специалност:
Банково, застрахователно и осигурително дело.
Икономист-счетоводител.
Елвира Хачик Димитрова, специалност: Сче
товодство и контрол, Икономика на търговията,
Икономика и мениджмънт.
Елена Александровна Моллова, специалност:
Счетоводство и контрол, МСС.
Елена Илиева Илиева, специалност: Между
народни икономически отношения.
Елена Георгиева Павлова, специалност: Сче
товодство и контрол, маркетинг.
Елена Д им итрова Видолова, специалност:
Счетоводство и контрол.
Елена Колева Йолашка-Митова, специалност:
Счетоводство и контрол. Достъп до класифици
рана информация.
Елена Константиновна Асенова, специалност:
Планиране на промишлеността, Международни
счетоводни стандарти.
Елена Крумова Малинова, специалност: Сче
товодна отчетност.
Елена Сталинова Ковачева, специалност: И ко
номика на търговията, Стопанско управление,
Икономист-счетоводител.
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Еленка Петрова Иванова, специалност: И ко
номика, планиране и отчетност на търговията и
МТС, Счетоводство и контрол.
Елена Петрова Павлова, специалност: Счето
водство и контрол.
Елена Петрова Томова, специалност: Счето
водство и контрол, Международни икономически
отношения.
Елена Стефанова Георгиева, специалност:
Икономика на промишлеността.
Елена Янкова Димитрова, специалност: Сче
товодство и контрол.
Елена Славева Семкова, специалност: Счето
водна отчетност.
Елеонора Людмилова Иванова, специалност:
Бизнес финанси.
Елза Ц ветанова Ф ролош ка, специалност:
Туризъм, Оперативно счетоводство.
Елизабета Янакиева Славчева, специалност:
Счетоводство и контрол, Инженер-химик.
Елисавета Владова Ж екова, специалност:
Икономика и организация на труда, Оценител
на търговски предприятия.
Елисавета Григорова Захариева-Иванова, спе
циалност: Финанси, Стопанско управление - биз
нес администрация.
Елисавета Христова Джеренарова, специал
ност: Счетоводна отчетност.
Елица Асенова Маркова, специалност: Сче
товодна отчетност, Подготовка, разработка и
управление на проекти, финансирани от ЕС,
м СС, Съдебно-счетоводни експертизи.
Елка Павлова Коцева, специалност: Счето
водство и контрол.
Елка Русева Жекова, специалност: Управление
и планиране на народното стопанство, Кандидат
на икономическите науки, Вътрешен одитор в
публичния сектор, Оценител на търговски пред
приятия и вземания.
Екатерина Йорданова Аргирова, специалност:
Счетоводна отчетност, Дипломиран одитор.
Емил Атанасов Марин, специалност: И ко
номика, счетоводство и контрол, оценител на
търговски предприятия и вземания, на права на
интелектуалната и индустриалната собственост
и други фактически отношения.
Емил Димитров Нейков, специалност: Сче
товодство и контрол. Достъп до класифицирана
информация.
Емил Димитров Симеонов, специалност: И ко
номика и управление на търговията, Финанси и
счетоводство, Право.
Емил Любенов Генов, специалност: Социалноикономическо планиране.
Д-р Емил Емилов Митов, специалност: Сто
панско управление - Стратегическо управление.
Емил Трайков Стоянов, специалност: Счето
водна отчетност, работа с бази данни.
Емилия Георгиева Тодорова, специалност:
Бизнес администрация.
Емилия Ж ивкова Х аджиева, специалност:
Икономика и управление на селското стопан
ство, финанси и кредит - средно образование.
Емилия Руменова Джананова, специалност:
И кономист-счетоводител - средно специално
образование.
Емилия Симеонова Захариева, специалност:
Счетоводство и контрол.
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Е милия Стоянова Захариева, специалност:
Счетоводна отчетност.
Емилия Тодорова Милушева, специалност:
Икономика и организация на вътрешната тър
говия.
Емил Костов Ангелов, специалност: Ф инан
си - Банково дело.
Ж ана Иванова Коларова, специалност: М ар
кетинг и мениджмънт. Брокер на ценни книжа.
Инвестиционен консултант.
Ж анета Иванова Илиева, специалност: Сче
товодство и контрол, Съдебно-счетоводни екс
пертизи.
Ж ени Петкова Гаджалова, специалност: Сче
товодна отчетност, Публична администрация.
Ж ивка Янчева Баджакова, специалност: Сче
товодство и контрол.
Жулиета Страшимирова Господинова, специ
алност: Икономика на строителството, Оценител
на недвижими имоти, земеделски земи и подоб
ренията върху тях, Оценител на цели държавни
и общински предприятия.
Здравко Николаев Иванов, специалност: Сче
товодство и контрол.
Здравка И лиева Георгиева, специалност:
Счетоводител и икономист, средно специално
образование.
Златка Николова Златинова, специалност: Ико
номика и организация на вътрешната търговия.
Златка Танева Добрева, специалност: И ко
номика на вътрешната търговия, Оценител на
земеделски земи, Д остъп до класиф ицирана
информация.
Зорка Костадинова Георгиева, специалност:
Счетоводна отчетност.
Зорница Вълкова М ихалова, специалност:
Финанси.
Зорница Николаева Иванова, специалност:
Икономика и организация на материално-тех
ническото снабдяване, Оценител на недвижими
имоти, Оценител на машини и съоръжения.
Зорница Стефанова Димитрова, специалност:
Маркетинг и мениджмънт, Съдебно-счетоводни
експертизи.
Зоя Димитрова Георгиева, специалност: Сче
товодство и контрол, Агроном - полевъдство,
Оценител на земеделски земи и подобренията
върху тях.
Зоя Методиева Владимирова, специалност:
Планиране на народното стопанство, Икономист.
Зоя Руменова Андреева, специалност: Сче
товодство и контрол, Счетоводство и одитинг.
И вайло В алентинов Д инев, специалност:
Счетоводство и контрол.
И вай ло И ванов Д елий ски, специалност:
Счетоводство и контрол, Финансово-счетоводни
експертизи.
И вайло М илчев М илованов, специалност:
Счетоводство и контрол.
И вайло Н иколаев Н иколов, специалност:
Счетоводство и контрол.
Ивайло Николов Бойчев, специалност: Сче
товодна отчетност, Международни счетоводни
стандарти.
Ивайло Петков Узунов, специалност: Счетовод
ство и контрол, Данъчен и митнически контрол.
Ивайло Симеонов Стоев, специалност: Сче
товодство и контрол.
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И ван А лександров Тодоров, специалност:
Икономика и управление на индустрията.
Иван Борисов Вутов, специалност: Икономика
на труда, Санитарен инспектор.
И ван В ладимиров Л азаров, специалност:
Счетоводство и контрол.
Иван Грозданов Христов, специалност: И ко
номика и управление на промишлеността.
Иван Димитров Петров, специалност: И ко
номика на труда и социално дело.
Иван Емилов Милев, специалност: Маркетинг,
Съдебно-счетоводни експертизи.
Иван Методиев Шопниколов, специалност:
Автоматизация на минното производство, Меж
дународни икономически отношения, Супервайзер по заваряване и полагане на газопроводи от
РЕ-НD, Координатор по безопасност и здраве в
строителството.
Иван Младенов Младенов, специалност: Сче
товодна отчетност.
Иван Николаев Ачев, специалност: Икономика
и управление на индустрията.
Иван Петров Йонов, специалност: Счетоводна
отчетност, Вътрешен одитор в публичния сектор.
Достъп до класифицирана информация.
Иван Петров Ласков, специалност: Счетоводна
отчетност, Икономика, организация и управление
на промишленото производство.
Иван Стоянов Иванов, специалност: Счето
водство и контрол.
Иван Христов Узунов, специалност: Финанси
и кредит, Счетоводство на селското и горското
стопанство, М ениджмънт и маркетинг на малка
фирма и средно предприятие. Достъп до класи
фицирана информация.
Иванка Георгиева Златева, специалност: Фи
нанси и кредит; Бизнес администрация.
И велина Христова М анчева, специалност:
Финанси.
Иво Любомиров Димов, специалност: Ф инан
си, Оценител на недвижими имоти.
Иво Тодоров Фролошки, специалност: Счето
водство и контрол.
Илиан Атанасов Георгиев, специалност: Сче
товодство и контрол.
Илиана Георгиева Симеонова, специалност:
Счетоводна отчетност.
Илия Стефанов Алексиев, специалност: Н а
родностопанско планиране.
И лиян Петров Сарандалиев, специалност:
Финанси, Счетоводство, Оценител на търговски
предприятия и вземания.
И лияна Георгиева М илкова, специалност:
Счетоводство и одитинг.
Илияна Тодорова Владимирова, специалност:
Бизнес администрация. Брокер на ценни книжа.
Илияна Петрова Тодорова, специалност: Сто
панско управление.
Илка Нецова Георгиева, специалност: Счето
водство и контрол.
Илко Христов Чамов, специалност: Счетовод
ство и контрол.
Ирена Василева Цветкова, специалност: Фи
нанси.
Ирена Георгиева Брилъянтщикова, специал
ност: Социално-икономическо планиране.
И рена Е м илова Н айденова, специалност:
Счетоводство и контрол.
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Ирина Д им итрова К ьосева, специалност:
Счетоводство и контрол, банков мениджмънт.
Ирина Любомирова М ихайлова-Симеонова,
специалност: Социално-икономическо плани
ране.
Ирина Стефанова Спасова, специалност: Сче
товодство и контрол.
Ирина Тодорова Илиева, специалност: Сче
товодство и контрол.
Ирина Цветкова Цветкова, специалност: Сче
товодство и контрол.
Искра Асенова Айвазова, специалност: И ко
номика и организация на селското стопанство,
основи на мениджмънта.
Йоана Тодорова Коновска, специалност: Сче
товодство и контрол.
Йонко Дочков Петров, специалност: Финанси,
Икономическа информатика.
Д-р Йордан Атанасов Моллов, специалност:
Статистика и иконометрия, Международни връз
ки, Бизнес администрация - финанси/счетовод
ство, Доктор по организация и управление извън
сферата на материалното производство.
Йордан Иванов Павлов, специалност: Ф инан
си, Индустриален мениджмънт, Счетоводство и
одит по международни стандарти, Банково дело,
Оценител на недвижими имоти, Оценител на
машини и съоръжения.
Йорданка Костадинова Александрова, специ
алност: Маркетинг, Счетоводство и контрол - Ин
формационни технологии в счетоводството и
одита в нефинанасовите предприятия.
Йорданка Николова Манова, специалност:
Счетоводство и контрол, маркетинг и менид жм ън т.
Йорданка Павлова Лазарова, специалност:
Икономика на труда, Оценител на оборотни и
дълготрайни активи.
Йорданка П етрова Д анкова, специалност:
Финанси, Икономика, Оценител на търговски
предприятия и вземания.
Йорданка Спасова Стефанова, специалност:
Икономика на индустрията - ОПУП, Д ипломи
ран експерт-счетоводител, дипломиран одитор.
Йорданка Стефанова Панайотова, специал
ност: Статистика.
Йорданка Стойнева К анова, специалност:
Икономика и организация на МТС, Фирмено
счетоводство, Мениджмънт, Проектиране на АСУ.
Йорданка Тончева Кавръкова, специалност:
Икономика на вътрешната търговия.
Камелия Николаева Георгиева, специалност:
Стопанско управление, Международна икономика.
Камен Ангелов Недялков, специалност: Сче
товодство и контрол, Бизнес администрация,
Финанси.
Камен Иванов Станков, специалност: И коно
мика и управление на индустрията, Оценител на
оборотни и дълготрайни активи.
Капка Петрова Чакова, специалност: Финанси,
Икономика.
Катерина Атанасова Михова, специалност:
Икономика на вътрешната търговия, Горско сто
панство. Достъп до класифицирана информация.
Катерина Георгиева Захариева, специалност:
Счетоводство и контрол.
Катя Атанасова Иванова, специалност: Ф и
нанси, Публични финанси.
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Катя Любомирова Стоилкова, специалност:
Икономист-счетоводител.
Катя Николаева Иванова, специалност: Сче
товодство и контрол, Е ксперт-счетоводител,
финансист за нуждите на съдебната власт.
Катя Светлинова Занева, специалност: Счето
водство и контрол, регистриран одитор.
Катя Спасова Иванова, специалност: Счето
водна отчетност.
Клавдия Иванова Луканова, специалност: Сче
товодство и контрол, Маркетинг и мениджмънт.
Кирил Георгиев Кирилов, специалност: По
литология, Финанси - Банково дело.
Кирил Димитров Георгиев, специалност: Фи
нанси, Счетоводство и контрол, Право.
Кирил Кралчев Методиев, специалност: Сче
товодна отчетност.
Констанца Иванова Александрова, специал
ност: Финанси и кредит, Държавен финансов
контрол.
Костадин Георгиев Грънчаров, специалност:
Организация на производство и управление в
промишлеността.
Костадин Иванов Драгнев, специалност: Сче
товодство и контрол, Икономика на малките и
средните предприятия.
Красимир Костов Киров, специалност: Сче
товодство и контрол.
К расимир М анолов Петров, специалност:
Счетоводна отчетност.
Красимира Методиева Коцева, специалност:
И коном ика на търговията и пром иш леност
та - средно икономическо образование.
Красимира Славчева Тодорова, специалност:
Финанси.
Красимира Страхилова Илиева, специалност:
Финанси и банково дело.
Красимира Цветкова Горянова, специалност:
Икономика и организация на труда, Междуна
родни счетоводни стандарти, Съдебно-счетоводни
експертизи - Финанси и счетоводство.
Кристина Стойчева Христова, специалност:
Финанси, Специалист оператор-програмист.
Крум Янков Николов, специалност: Счетовод
ство и контрол, Международни икономически
отношения и митническа политика.
Кънчо Аркадиев Николов, специалност: Ор
ганизация на производството и управление в
промишлеността.
Лазарина Николова Койчева, специалност:
Икономика на вътрешната търговия. Достъп до
класифицирана информация.
Лидия Ангелова Занова, специалност: И ко
номика на транспорта, Финанси и счетоводство,
Финансов мениджмънт на фирмата.
Лидия Б огом илова Пеш ева, специалност:
Счетоводство и контрол.
Лидия Георгиева Савкова, специалност: И ко
номика, Счетоводна отчетност.
Л идия Гергинова П еткова, специалност:
Счетоводство и контрол, Дипломиран експертсчетоводител и регистриран одитор.
Лидия Добринова Кираджиева, специалност:
Финанси и кредит.
Лидия Петрова Лазарова-Атева, специалност:
Счетоводна отчетност, МСС, Международни стан
дарти за одит, Експерт по съдебно-счетоводни и
финансово-икономически експертизи.
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Лидия Петрова Лютакова, специалност: Сче
товодство и контрол.
Лидия Траянова Илиева, специалност: Сче
товодство и контрол.
Л илия Борисова Арнаудова, специалност:
Финанси и кредит, счетоводство и контрол.
Лилия Василева Иванова, специалност: Сче
товодство и контрол.
Л илия М аринова Трифонова, специалност:
Икономика на индустрията.
Лилия Наньова Гикова, специалност: И ко
номика и отчетност на търговията и промиш ле
ността, Данъци и данъчно облагане на фирми и
физически лица.
Лилия Фидосова Томова, специалност: Сче
товодство и контрол.
Л иляна Георгиева С танева, специалност:
ИОМТС, научна организация на производството,
труда и управлението в промишлеността; данъци
и данъчно облагане на фирми и физически лица.
Л иляна Д им итрова П енева, специалност:
Икономика на труда, Финанси и счетоводство.
Л иляна Д им итрова Ташева, специалност:
Финанси и кредит.
Лиляна Пламенова Свиленова, специалност:
Счетоводство и контрол.
Лиляна Савова Доленска, специалност: Сче
товодство и контрол, МСС.
Лозан Кирилов Дойчев, специалност: Ста
тистика.
Лорета Ангелова Николова-Бузякова, специ
алност: Счетоводство и контрол, Мениджмънт
и маркетинг, Оценител на недвижими имоти, на
машини и съоръжения.
Лъчезар Асенов Лазаров, специалност: Упра
вление на териториалните системи, Счетоводство
и контрол.
Любен Василев Любенов, специалност: Счето
водна отчетност, Вътрешен одитор в публичния
сектор, Оценител на финансови активи и финан
сови институции.
Любен Захариев Стаменов, специалност: Сче
товодство и контрол.
Любка Огнянова Иванова, специалност: И ко
номика на кооперациите, финанси, регистриран
одитор.
Любомир Антонов Каримански, специалност:
Финанси, Бизнес администрация.
Любомир Аспарухов Иванов, специалност: Сче
товодство и контрол, Организация и технология
на счетоводството в нефинансовите предприятия.
Любомир Бонов Бонев, специалност: Соци
ално-икономическо планиране, Оценител на
недвижими имоти, цели предприятия.
Любомир Валериев Илчовски, специалност:
Счетоводство, Право.
Л ю бомир И лиев П олинчев, специалност:
Счетоводна отчетност, Д ип лом и ран одитор,
Независим финансов одит по Международните
счетоводни стандарти и Международните одиторски стандарти.
Любомир Константинов Васев, специалност:
Икономика и организация на вътрешната търго
вия, Фирмено счетоводство и автоматизация на
счетоводната дейност, Маркетинг и мениджмънт.
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Любомир Цветков Йотов, специалност: Меж
дународни икономически отношения, Съдебносчетоводни експертизи.
Людмил Митев Недялков, специалност: Сче
товодство и контрол, Здравна икономика.
Людмила Недялкова Колева, специалност:
Счетоводна отчетност, Оценка на цели държавни
и общински предприятия, преобразувани или
непреобразувани в търговски дружества.
Л ю дмила С тефанова Коева, специалност:
Счетоводство на нефинансовите предприятия,
Счетоводство и контрол.
М агдалена Асенова Марчева, специалност:
Финанси.
Магдалена Запрянова Попова, специалност:
Счетоводство.
М агдалена Костадинова Найчева, специал
ност: Финанси.
М алинка Атанасова Димитрова, специалност:
Икономика на промишлеността, Оценител на
цели държавни и общински предприятия.
Мануела Евгениева Киркова, специалност:
Икономика на кооперациите.
Маргарита Евгениева Ранчинска, специалност:
Счетоводство и контрол.
Маргарита Здравкова Иванова, специалност:
Финанси и кредит, държавни финанси, Финанси,
счетоводство и данъчно регулиране дейността
на фирмата.
Маргарита Методиева Георгиева, специалност:
Счетоводна отчетност.
М аргарита Петкова Динкова, специалност:
Финанси и кредит.
Маргарита Петрова Апостолова, специалност:
Финанси и кредит, Достъп до класифицирана
информация.
М аргарита Райчева Гергова, специалност:
Машинен инженер, Оперативно счетоводство.
Мариана Величкова Божкова, специалност:
Финанси и кредит, банково дело. Експерт по
съдебно-счетоводни и финансово-ценови експер
тизи. Лиценз за оценка на финансови институции.
М ариана Георгиева Ш ебова, специалност:
Икономика и организация на вътрешната тър
говия.
М ариана Д им ова А нгелова, специалност:
Икономист-счетоводител, Експерт по съдебносчетоводни и финансово-ценови експертизи,
Съветник по икономико-правни въпроси - спе
циалност: Право, И коном ическа педагогика,
Оценител на недвижими имоти, експерт-оценител
на оригинали и фалшификати, реплики, копия и
интерпретации на предмети от метали, оценка
на бижута и скъпоценни камъни, оценител на
цели предприятия, финансови институции, не
движими имоти, машини, съоръжения и други
активи, земеделски земи.
Мариана Стефанова Станева, специалност:
И коном ическа информ атика, И коном ика на
транспорта, Счетоводство с програмен продукт,
Международно икономическо сътрудничество,
Оценител на недвижими имоти, Оценител на
недвижими имоти, машини и съоръжения.
Мариана Трендафилова Николова, специал
ност: И кономика и организация на селското
стопанство. Научна организация и заплащане
на труда.
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Мариана Цветанова Крумова, специалност:
Организация на производството и управление на
промишлеността, Счетоводител, Експерт по съдебно-счетоводни и финансово-ценови експертизи.
Мариела Асенова Владимирова, специалност:
Стопанско управление, М ениджмънт в междуна
родния бизнес.
М ариела Й ончева Ф инкова, специалност:
Счетоводство и контрол, Индустриален менидж
мънт - Маркетинг.
М ариета И ванова К ам бова, специалност:
Финанси, вътрешен одитор в публичния сектор.
Достъп до класифицирана информация.
Мариета Руменова Найденова-Георгиева, спе
циалност: Счетоводство и контрол.
М ариетка Енева Бодж акова, специалност:
Електронна техника, Счетоводство и контрол,
Международни счетоводни стандарти, Курс за
работа с микрокомпютърна техника и програмен
продукт КОНТО, Съдебни финансово-икономи
чески експертизи, Съдебни електротехнически
експертизи.
Марина Веселинова Златарева, специалност:
Финансов мениджмънт, Финансово-счетоводна
и правна дейност на фирмите, Курс по фирмено
счетоводство.
Марина Кирилова Здравкова, специалност:
МИО, среден мениджър.
Марина Кънчева Любенова, специалност: Уп
равление и планиране на народното стопанство,
Вътрешен одитор в публичния сектор, Експерт
проверител на измами.
Марина Христозова Кръстева, специалност:
Счетоводство и контрол, Регистриран одитор.
Марияна Ангелова Шиндова-Диева, специал
ност: Икономист по транспорта.
Марияна Тонева Банчева, специалност: Сто
панско управление; Оценител на цели държавни
и общински предприятия.
Марко Петров Терзийски, специалност: Сче
товодна отчетност.
Марийка Стефанова Цолачева, специалност:
Интелектуална собственост, Финанси и счето
водство, Оценител на права на интелектуалната
и индустриалната собственост, оценител на зе
меделски земи.
Марийка Тодорова Николова, специалност:
Народностопанско планиране.
М арина И ванова Георгиева, специалност:
Финанси и кредит.
Маринела Христова Ангелова, специалност:
Счетоводство и контрол, експерт по съдебно-счетоводни и финансово-ценови експертизи.
Доц. д-р Мария Ананиева Маркова, специ
алност: Икономика и управление на промиш 
леността, Интелектуална собственост, Право.
Мария Богомилова Златкова, специалност:
Счетоводство и контрол.
Мария Бонева Петкова, специалност: И ко
номика и управление на транспорта, Публична
администрация.
Мария Георгиева Малева, специалност: И ко
номика и организация на труда.
Мария Иванова Чочева-Тончева, специалност:
Счетоводна отчетност, Оценка на търговски пред
приятия, земеделски земи, инвестиционен проект.
М ария Лозанова Симеонова, специалност:
Икономика и управление на търговията.
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Мария Кирилова Костова, специалност: Со
циално-икономическо планиране.
Мария М анолова Балджиева, специалност:
Финанси и кредит, застрахователен мениджмънт;
вътрешен одитор в публичния сектор.
Мария Николаева Иванова, специалност: Сто
пански и финансов контрол, Съдебно-счетоводни
експертизи.
Мария Петрова Колева, специалност: Финанси
и кредит, Право.
Мария Райкова Райкова, специалност: Счето
водство и контрол, Здравен менид жмънт, Химия.
Мария Стефанова Войникова, специалност:
Икономика на промишлеността.
Мария Христова Д имитрова, специалност:
Финанси и кредит, Финанси и управление на
фирмите, Управление и счетоводство на малката
фирма.
Марта Христова Старирадева, специалност:
Икономика на транспорта.
Мартин Христов Йотов, специалност: Финанси
на предприятията, Вътрешен одитор на ISO-9001.
Мартина Валентинова Петрова, специалност:
Счетоводство и контрол, Публична админист
рация.
М ая Ангелова Петрова, специалност: Ф и
нанси, Брокер на ценни книжа, Инвестиционен
консултант.
Мая Богомилова Владимирова, специалност:
Икономика и организация на труда, Финанси и
счетоводство, Финансово-счетоводна и правна
дейност на фирмата.
Мая Тодорова Бунтаджийски, специалност:
Управление на промиш леността, банков м е
ниджмънт, счетоводство на промиш леността,
вътрешен одитор и мениджър на системи за
управление на качеството ISO/DIS 9001:2015 и
на сигурността на информацията ISO /IES 27001.
Меглена Петрова Желенска, специалност: Мар
кетинг и мениджмънт, Счетоводство и контрол.
Методи Петров Методиев, специалност: И ко
номика и управление на промишлеността.
М иглена А нтонова Павлова, специалност:
Счетоводство и контрол, Независим финансов
одит. Достъп до класифицирана информация.
Милен Бончев Стоев, специалност: Икономи
ка и организация на труда, съдебно-счетоводни
експертизи.
Милен Димитров Николов, специалност: Сче
товодство и контрол, Организация и управление
на бизнеса.
Милен Максимов Бачев, специалност: И ко
номическа педагогика.
Милена Георгиева Андреева, специалност:
Икономика на кооперациите.
Милена Димова Рашева, специалност: Сче
товодство и контрол, Икономика и управление
на индустрията.
Милена Милчева Петканова, специалност:
Финанси, Финансово-счетоводна и правна дей
ност на фирмите.
Милена Рангелова Кръстева, специалност:
Стопанско управление, Международна икономика,
Митнически, валутен и банков контрол.
Милена Станимирова Илиева, специалност:
Стопански и финансов контрол. Счетоводна от
четност. Вътрешен одит.
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Милена Светломирова Миткова, специалност:
Счетоводство и контрол.
Милвена Асенова Стоичкова, специалност:
Счетоводство и контрол.
Милита Йорданова Христова, специалност:
Управление и планиране, Дипломиран одитор,
Експерт по съдебно-счетоводни и финансовоценови експертизи.
Милка Манолова Гогова, специалност: И ко
номика и управление на търговията, Оценител
на недвижими имоти.
Милка Славчева Милева, специалност: Финан
си и кредит, Експерт-счетоводител, финансист.
М илко Августинов П авлов, специалност:
Счетоводна отчетност. Достъп до класифицирана
информация.
Милю Петков Герганов, специалност: Счето
водна отчетност.
М има Трифонова Неделчева, специалност:
Финанси и кредит, Управление и счетоводна
отчетност на фирмата, Експерт по съдебно-счетоводни и финансово-ценови експертизи.
М ими Иванова Костадинова, специалност:
Стопанско управление. Финанси. Икономистсчетоводител.
Мимоза Вутова Влъчкова, специалност: Сче
товодство и контрол. Достъп до класифицирана
информация.
М имоза Стоянова М иланова, специалност:
Икономика и организация на вътрешната тър
говия. Достъп до класифицирана информация.
М ирела Георгиева П еткова, специалност:
Счетоводство и контрол.
М ирена М илкова Ш отекова, специалност:
Стопански и финансов контрол, Счетоводство и
контрол, Международни икономически отноше
ния, вътрешен одит в публичния сектор.
Мирена Николаева Димитрова, специалност:
Счетоводство и контрол.
М ирослав Ж еков Н иколов, специалност:
Финанси, Вътрешен одитор в публичния сектор.
М ирослав Ненков М аринов, специалност:
Счетоводство и контрол.
М ихаела С тоянова Вътова, специалност:
Счетоводство.
Момчил Станчев Тиков, специалност: Ф инан
си. Регистриран одитор към ИДЕС.
Надка Илиева Китанова, специалност: Счето
водство и контрол, Вътрешен одитор в публичния
сектор.
Наталия Валентинова Денчева, специалност:
Финанси, Икономика, управление и финанси.
Наталия Димитрова Ш аллиева, специалност:
М акроикономика, Счетоводно отчитане, финан
сови и инвестиционни анализи.
Н аталия Петрова К аменова, специалност:
Финанси и кредит. Достъп до класифицирана
информация.
Надежда Коцова Тодорова, специалност: Сче
товодна отчетност.
Надежда Такова Лазарова, специалност: Ф и
нанси и кредит.
Надя Николова Карагьозова, специалност:
Икономика и управление на промишлеността.
Финанси и счетоводство.
Н адя С илуанова И ван ова, специалност:
Счетоводство и контрол, вътрешен одитор в
публичния сектор.
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Невена Радославова Калницка, специалност:
Икономика на кооперациите, Съдебно-счетоводни
експертизи.
Недка Иванова Петрова, специалност: Иконо
мика и управление на транспорта, Автомобилен
транспорт.
Недко Йорданов Тодоров, специалност: Уп
равление на стопанските дейности в промишле
ността, Финанси и счетоводство.
Недко Тодоров Марков, специалност: Счето
водство и контрол.
Недялка Веселинова Чанева, специалност:
Финанси, кредит и застрахователно дело. Меж
дународни счетоводни стандарти. Финансов и
кредитен анализ. Маркетинг и мениджмънт.
Н едялка Георгиева Йоцова, специалност:
Икономика на промишлеността.
Нели Д им итрова М алинова, специалност:
Счетоводство и контрол.
Нели Ж елева Терзиева, специалност: Стокознание.
Нели Петрова Михайлова, специалност: И ко
номика на индустрията, Счетоводство, Право.
Нели Христова Владимирова, специалност:
Икономика и управление на промишлеността.
Н иколай Атанасов Атанасов, специалност:
Икономика и управление на транспорта, Счето
водство и контрол.
Н иколай Георгиев Л азаров, специалност:
Счетоводство и контрол.
Николай Ж еков Милев, специалност: Научна
организация на управленската дейност, Оцени
тел на земеделски земи и трайни насаждения,
оборотни и дълготрайни материални активи,
недвижими имоти, цели държавни и общински
предприятия.
Николай Иванов Иванчев, специалност: Сче
товодство и контрол, Сертифициран оценител на
недвижими имоти, на търговски предприятия
и вземания и на права на интелектуалната и
индустриалната собственост и други фактически
отношения, Сертифициран европейски оценител.
Н иколай Маринов Лозенски, специалност:
Икономика на промишлеността, Вътрешен одитор
в публичния сектор.
Д-р Николай Николов Орешаров, специал
ност: Счетоводство и контрол, Експерт-сче
товодител/диплом иран одитор, О ценител на
търговски предприятия и вземания, Финансов
мениджмънт.
Н иколай Стоянов Ж еленски, специалност:
Планиране на народното стопанство, Извършване
на независим финансов одит по Международните
счетоводни и одиторски стандарти, Оценка на
земеделски земи.
Н иколина Георгиева Танева, специалност:
Стопански и финансов контрол, банков контрол,
управление на приоритетните оси по ОП за раз
витие на сектор „Рибарство“.
Николинка Стефанова Баракова, специалност:
Финанси и кредит, Оценка на цели държавни и
общински предприятия, Международни счето
водни стандарти.
Н ина А танасова Зои чкин а, специалност:
Статистика.
Огнян Ганчев Ганев, специалност: Финанси,
инвестиционен консултант, брокер на ценни
книжа.
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Огняна Христова Танева, специалност: Сче
товодна отчетност, Обществени поръчки, Меж
дународни счетоводни стандарти, данъчно за
конодателство и данъчно облагане. Достъп до
класифицирана информация.
Олга Георгиева М иленкова, специалност:
Икономика на труда и социалното дело, Здравна
икономика, Регистриран одитор, съдебно-счетоводен експерт.
Оля Николова Василева, специалност: Ф и
нанси.
Орлин Георгиев Константинов, специалност:
Икономист по социално-икономическа инфор
мация.
П авел Лю бенов Д им итров, специалност:
Счетоводство и контрол, Дипломиран експертсчетоводител.
Пейо Тошев Йорданов, специалност: Финанси
и кредит, финансови пазари, брокер на ценни
книж а, инвестиционен консултант, сделки с
държавни ценни книжа.
Пенка Александрова Делчева, специалност:
Организация на производство и управление в
транспорта, Оценка на недвижими имоти, Оце
нител на оборотни и дълготрайни активи. Достъп
до класифицирана информация.
Пенка Итова Ж елязкова, специалност: Счето
водство и контрол, Оценител на недвижими имоти.
Пенка Кирилова Стоянова, специалност: Сче
товодна отчетност, Икономика и мениджмънт,
Оценител на дълготрайни и оборотни матери
ални активи.
Пепа И ванова К арапанчева, специалност:
Аграрна икономика, Финансово-данъчен контрол.
Петко Пенчев Тодоров, специалност: Счето
водство и контрол.
Петър Благоев Иванов, специалност: И ко
номика и управление на търговията, Банков
мениджмънт.
Петър Дренчев Каменов, специалност: Финан
си, Икономика със специализация икономическа
педагогика и психология.
Петър Илиев Иванов, специалност: Икономика
на вътрешната търговия. Достъп до класифици
рана информация.
Петър Николов Петров, специалност: И ко
номика и организация, Счетоводна отчетност.
Достъп до класифицирана информация.
Петър Панайотов Иванов, специалност: И ко
номика и управление на търговията, Бизнес в
туризма и общественото хранене.
Петър Станимиров Георгиев, специалност:
Счетоводна отчетност.
Петър Христов Ковачев, специалност: Ф и
нанси.
Петя Иванова Радева, специалност: ИОМТС.
Петя Костадинова Маринова, специалност:
Счетоводство и контрол, Право.
Петя Любенова Спасова, специалност: Счето
водна отчетност, Право в международния бизнес.
П лам ен В еселинов П етков, специалност:
Публични финанси.
Пламен Иванов Антов, специалност: И коно
мика и организация на вътрешната търговия,
О ценител на цели предприятия, недвижими
имоти, Съдебно-счетоводни и финасово-ценови
експертизи.
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П лам ен И ванов Д ан аи лов, специалност:
Счетоводство и контрол, Съдебно-счетоводни
експертизи.
Пламен Кимонов Илиев, специалност: Сче
товодство и контрол, Право.
Победа Гечева Йонова, специалност: Органи
зация на машинната обработка, икономическа
информация.
Полина Димитрова Кавръкова, специалност:
Счетоводство и контрол, Синдик, Оценител на
търговски предприятия и вземания. Достъп до
класифицирана информация.
Полина Методиева Александрова, специал
ност: Промиш лена топлотехника, Икономика
и управление на промишлеността, Финанси и
счетоводство, Съдебно-счетоводен експерт.
Рада Ж ивкова Колева, специалност: Финанси
и счетоводство и финансов контрол, Междуна
родни СС.
Радка Йорданова Бончева, специалност: И ко
номика на промишлеността.
Радка Кирилова Василева, специалност: Сче
товодна отчетност.
Радка Ненова Николова, специалност: И ко
номика, планиране и отчетност на промишле
ността и строителството - средно образование,
Финансово-счетоводни проблеми.
Радослав Атанасов Ж елязов, специалност:
Търговия и маркетинг, Стопанско управление.
Радост Александрова Димитрова, специалност:
Счетоводство и контрол. Достъп до класифици
рана информация.
Райна Манчова Давидова, специалност: Пуб
лични финанси, Екология, Вътрешен одитор в
публичния сектор. Достъп до класифицирана
информация.
Райна Ц ветанова К ръстева, специалност:
Счетоводство и контрол, Управление на административната дейност.
Ралица Веселинова Василева, специалност:
Търговия и маркетинг, икономика на търговията.
Рангел Кирилов Калистратов, специалност:
Счетоводство и контрол, Съдебно-счетоводен
експерт - вещо лице.
Ренета И ван ова Гергинова, специалност:
Финанси.
Рени Д им итрова С тоянова, специалност:
Икономика и управление на индустрията, Сче
товодство, финанси и контрол.
Рени Кръстева Стоянова, специалност: Иконо
мика и управление на търговията, Счетоводство
и контрол.
Рилка Стефанова Недялкова, специалност:
Финанси и кредит.
Роза Методиева Христова, специалност: Сче
товодство и контрол.
Розалина Василева Колева, специалност: И ко
номика и управление на търговията, Счетовод
ство, финанси и контрол, МСС, Финансов риск,
валутни опции. Международни разплащ ания,
извършвани от ТБ.
Росен Руменов Стоянов, специалност: Ф и
нанси, Оценител на търговски предприятия и
вземания.
Росен Стоянов Костов, специалност: Икономи
ка, Лицензиран оценител на недвижими имоти,
на машини и съоръжения и на цели държавни

СТР.

122

Д ЪРЖА ВЕ Н

и общински предприятия, преобразувани или
непреобразувани в търговски дружества.
Росица Б оянова Георгиева, специалност:
Счетоводна отчетност, Стопанско управление,
Оценител на търговски предприятия и вземания.
Росица Георгиева Асенова, специалност: И ко
номика и организация на вътрешната търговия.
Росица Иванова Иванова, специалност: Сче
товодство и контрол, Икономика - бизнес ад
министрация.
Росица И ванова М ладенова, специалност:
Икономика и организация на труда, Икономика
на здравеопазването.
Росица Маринова Гергова, специалност: Орга
низация на производството и управление в про
мишлеността, ИОУ на културата, Международни
счетоводни стандарти, Национални счетоводни
стандарти за финансови отчети за МСП.
Росица Петрова М ечкарова, специалност:
Икономика на промишлеността.
Росица Симеонова Симеонова, специалност:
Икономика и управление на индустрията, М ате
матика - числени методи и алгоритми.
Росица Станчева Томова, специалност: И ко
номика и организация на труда.
Румен Д им итров Л ю бенов, специалност:
С четоводна отчетност, С ъдебно-счетоводни
експертизи.
Румен Емилов Василев, специалност: Счето
водство и контрол.
Румен М ихайлов М ихайлов, специалност:
Управление и икономика на АПК, Управление и
организация на финансите, Съдебно-счетоводни
експертизи.
Румяна Александрова Георгиева, специалност:
Икономика и управление в промишлеността.
Румяна Василева Ц аканска, специалност:
Счетоводство и контрол, Здравен мениджмънт.
Р ум ян а В ергилова Н ачева, специалност:
ОПОИИ (Организация и проектиране на обра
ботката на икономическата информация), Оценка
на електронноизчислителна техника.
Рум яна Лю бенова Ц енкова, специалност:
Икономика на труда.
Румяна Тодорова Дачева, специалност: Иконо
мика, планиране и отчетност на промишлеността
и строителството - средно образование.
Румяна Христова Димитрова, специалност:
Финанси и кредит.
Сашо Христов Николов, специалност: И ко
номика и организация на селското стопанство,
Оценка на недвижими имоти, Оценка на земедел
ски земи, Оценка на цели държавни и общински
предприятия, Оценка на други активи (ново и
съвременно българско изкуство, нумизматика,
антиквариат, археологически пам етни ц и на
културата).
Светла Евтимова Михайлова, специалност:
ОПОИИ - Организация и проектиране на обра
ботката на икономическата информация.
Светла Иванова Деянова, специалност: И ко
номика и организация на вътрешната търговия.
Светла Петрова Иванова-Палукова, специал
ност: Счетоводство и контрол, Експлоатация и
организация на съобщенията, Борсов посредник.
Светла Петрова Пейчева, специалност: Ф и
нанси.
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Светла Стоянова М ихайлова, специалност:
Търговия (техникум), анализ на риска за сигур
ност и безопасност при въвеждане и напускане
на стоки на/от митническата територия на ЕС.
Светла Цветанова Янева, специалност: Сче
товодна отчетност.
Светлана Георгиева Димитрова-Караджова,
специалност: Счетоводство и контрол, Между
народни счетоводни стандарти.
Светлана Методиева Величкова, специалност:
Счетоводство и контрол, Счетоводство и одит в
нефинансовите предприятия.
Светлана Цветанова Павлова, специалност:
Счетоводство и контрол, експерт-счетоводител,
регистриран одитор.
Светослава Радева Георгиева, специалност:
Икономика и управление на търговията.
Светослава Сотирова Кангалова, специалност:
Счетоводна отчетност.
Севастианна Петрова Григорова, специалност:
Финанси и кредит, Фирмено счетоводство, Вът
решен одитор в публичния сектор. Достъп до
класифицирана информация.
Сийка Вельова Митева, специалност: Счето
водна отчетност.
Силвия Борисова Богоева, специалност: Сче
товодство и контрол.
Силвия Н иколова Я ким ова, специалност:
Счетоводство на нефинансовите предприятия,
Счетоводен мениджмънт в търговските дружества,
Здравен мениджмънт.
Силвия Никифорова Свиленова, специалност:
Счетоводство и контрол, Управление на човеш
ките ресурси.
Симеон Борисов Илиев, специалност: Бизнес
администрация, Съдебно-счетоводни експертизи.
Симка Милева Мачорска, специалност: И ко
номика на вътрешната търговия, организация и
автоматизация на отчетността на фирмата.
Славейка Владимирова Кичева, специалност:
Финанси - Банково дело.
Слънчезар Стоев Стоев, специалност: Счето
водна отчетност.
Снежана Георгиева Димитрова, специалност:
Счетоводство и контрол.
С неж ка К и ри лова И ли ева, специалност:
Счетоводство и контрол, Стопанско управле
ние - Бизнес администрация, Съдебно-счетоводни и финансово-ценови експертизи.
Соня М алинова Д им итрова, специалност:
Планиране.
Спаска Методиева Атанасова, специалност:
Икономист, икономика на транспорта, оценител
на финансови институции.
Стамена Борисова Ненкова, специалност:
Публична администрация, експерт проверител
на измами.
Стела Русева Иванова, специалност: Счето
водство.
С неж ана Б орисова И лиева, специалност:
Счетоводство и контрол.
Снежана Петрова Гелева, специалност: Съдебно-счетоводни експертизи.
Снежана Тодорова Петрова, специалност:
Счетоводна отчетност.
С неж ка К и ри лова И ли ева, специалност:
Икономика - бизнес администрация, Стопанско
управление, Счетоводство и контрол.
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Соня Ангелова Миткова, специалност: Сче
товодство и контрол. Достъп до класифицирана
информация.
Соня Йорданова Пушева, специалност: И ко
номика и управление на социалните дейности.
Счетоводство, финанси и контрол.
Соня М илчева Михова, специалност: Марке
тинг и мениджмънт.
Софка Петрова Боянова, специалност: Управ
ление и планиране на народното стопанство.
Софрони Георгиев Атанасов, специалност:
Счетоводна отчетност, Оценител на финансови
институции.
Станислав Веселинов Юрчиев, специалност:
Счетоводство и контрол, Финанси, Право.
Стефка Йорданова Василева, специалност:
Счетоводство и контрол.
Стефка Христова Найденова, специалност:
Управление и икономика на АПП.
Стоимен Иванов Петков, специалност: Сче
товодство и контрол.
Стойне Василев Василев, специалност: Сче
товодство и контрол.
С тойчо С тоянов Н и колов, специалност:
Икономика на вътрешната търговия. Достъп до
класифицирана информация.
Стоян Делчев Гешев, специалност: Народносто
панско планиране, Оценка на машини и съоръ
жения.
Стоянка Георгиева Кленова, специалност:
Счетоводна отчетност.
Стоянка Станкова Йорданова, специалност:
Икономика на промишлеността.
Стоянка Филипова Йорданова, специалност:
Икономика на промишлеността.
Тамара Александрова Константинова, специ
алност: Счетоводство и контрол.
Тамара Веселинова Гергова, специалност:
Счетоводство и контрол.
Таня Велинова Божилова, специалност: Финан
си и кредит, Дипломиран експерт-счетоводител.
Таня Демирева Демирева, специалност: М ар
кетинг, Счетоводство и контрол.
Таня Енева Томова, специалност: Икономика
и управление на индустрията, Експерт по съдебно-счетоводни и финансово-ценови експертизи.
Татяна В асилева К л яш ева, специалност:
Счетоводство и контрол, фирмено управление
и финанси.
Татяна Кирилова Анева, специалност: Счето
водство и контрол.
Татяна Христова Парзулова, специалност:
Счетоводна отчетност, организация и методо
логия на счетоводната отчетност, Оценител на
недвижими имоти.
Тамара Михайловна Стоилова, специалност:
Икономика, организация и управление на сел
ското стопанство.
Таня Петрова Георгиева, специалност: Сче
товодство и контрол, Финанси. Достъп до кла
сифицирана информация.
Таня Тодорова Чолева-Гемкова, специалност:
Икономика.
Татяна Христова Димитрова, специалност:
И коном ика на пром иш леността, Ф инансово
счетоводство, Финансов контрол и одиторски
стандарти, Търговско право.
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Ташо Василев Ташев, к.м.н., специалност:
Статистика, Медицинска статистика, Медицинска
информатика и здравен мениджмънт.
Теменужка Христова Караджова, специалност:
Финанси и кредит.
Теодора Василева Златанова, специалност:
Счетоводство и контрол.
Теодора Димова Томова, специалност: И ко
номика и управление на селското стопанство.
Тереза Спасова Добрева, специалност: Счето
водство и контрол.
Тинка Тодорова Маркова, специалност: И ко
номика на вътрешната търговия.
Тихомир Иванов Тодоров, специалност: Фи
нанси.
Тодорка Йорданова Терзийска-Лилова, спе
циалност: Икономическо планиране, Икономи
ческа ж урналистика, Оценител на търговски
предприятия.
Тодорка С тоянова Н ейчева, специалност:
Планиране и прогнозиране на икономическите
системи.
Тошко Йорданов Георгиев, специалност: Сче
товодство и контрол.
Тошко Николов Поптолев, специалност: Фи
нанси и кредит, Регистриран одитор - Независим
финансов одит на финансови отчети.
Феня Николова Евтимова, специалност: И ко
номика и управление на социално-културните
дейности.
Ф илка Славова Станимирова, специалност:
Търговия и отчетност в търговията.
Хризантема Павлова Петрова, специалност:
Икономист-счетоводител (средно специално об
разование). Текстообработване. Право.
Христина Борисова М инева, специалност:
Счетоводна отчетност.
Христина И ванова Стамова, специалност:
Счетоводна отчетност, Оценител на цели дър
жавни и общински предприятия, на финансови
институции.
Христина Любенова Иванова, специалност:
Счетоводство и контрол, МСС. Достъп до кла
сифицирана информация.
Христина Петкова Староманова, специалност:
Счетоводство и контрол.
Христо Борисов Минков, специалност: И ко
номист по МТС, фирмен мениджмънт.
Христо Валентинов Тодоров, специалност:
Икономика и организация на труда.
Христо Иванов Димитров, специалност: Сче
товодство и контрол.
Христо Иванов Узунов, специалност: С че
товодна отчетност. Достъп до класифицирана
информация.
Христо Илиев Чамов, специалност: Счето
водна отчетност.
Христо Петров Христов, специалност: Сче
товодна отчетност. Достъп до класифицирана
информация.
Цанка Павлова Харалампиева, специалност:
Финанси, Счетоводство и контрол.
Цвета Георгиева Търкаланова, специалност:
Икономика - Корпоративни финанси.
Цвета Петрова Хаджиева, специалност: Сче
товодство и контрол.
Цветан Василев Григоров, специалност: Сче
товодство и контрол, Финансов контрол.
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Цветан Николов Лалев, специалност: И коно
мика и управление на търговията.
Цветанка Иванова Цанкова-Томова, специал
ност: Финанси, Технология на каучука и пласт
масите, Педагог.
Цветанка Йорданова Вуковска, специалност:
Счетоводство и контрол.
Цветанка Харалампиева Семкова, специал
ност: Финанси.
Ц ветана Любенова Иванова, специалност:
Счетоводство и контрол.
Цветанка Николова Николова, специалност:
Икономика, планиране и отчетност на промиш 
леността и строителството - средно образование.
Цветелина Ангелова Мирчева-Костова, специ
алност: Счетоводство и контрол, Международни
счетоводни стандарти.
Цветелина Фидосова Недкова, специалност:
Счетоводство и контрол, Оценител на недвижими
имоти, земеделски земи и трайни насаждения.
Цена Георгиева Д ж агарова, специалност:
Икономика на промишлеността, Право.
Цонка Николова Гергова, специалност: Финан
си и кредит, Оценител на финансови институции,
Банков финансов анализ, Вътрешен контрол.
Юлия Георгиева Кърчева, специалност: И ко
номика и организация на вътрешната търговия,
Съдебно-счетоводни и финансово-ценови екс
пертизи.
Юлия Георгиева Янкова, специалност: Сче
товодство и контрол.
Юлия Иванова Нитова, специалност: Счето
водна от четност.
Ю лия С трахилова Гъркова, специалност:
Счетоводна отчетност.
Ю лиян Любомиров Стоянов, специалност:
Счетоводство и контрол.
Юлияна Георгиева Караджинова, специалност:
Икономика и управление на търговията.
Юлияна Красимирова Маврова, специалност:
Счетоводство и контрол, Експерт по съдебно-сче
товодни и финансово-икономически експертизи,
Оценител на цели предприятия, дялове и акции
от капитала им.
Юлия Борисова Христова, специалност: Ф и
нанси и кредит.
Юлия Николова Борисова, специалност: Сче
товодна отчетност.
Юрий Каменов Йорданов, специалност: Сче
товодство и контрол, Одитор в публичния сектор.
Юлия Славчева Маринова, специалност: И ко
номика на кооперациите, Счетоводство и контрол.
Ю лка Георгиева Дянкова, специалност: Сче
товодна отчетност, Основни характеристики на
системното програмно осигуряване.
Явор Александров Баев, специалност: Ф и
нанси.
Явор Николаев Иванов, специалност: С чето
водство и контрол, Професионална педагогика.
Яна Стоянова Дешева, специалност: Физика
и математика, Счетоводство и контрол, Банково
и бюджетно счетоводство.
Я нка Ж елязкова Д ем ирева, специалност:
Статистика, Оценка на търговски предприятия.
Янка Първанова Александрова, специалност:
Финанси и кредит, Оценител на недвижими имоти,
на търговски предприятия, на земеделски земи.
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Я нка П аскалева Ч ал ъ кова, специалност:
Икономика на промишлеността, Международни
счетоводни стандарти.
Ясен Петров Стефанов, специалност: Счето
водство и контрол, Вътрешен одит в публичния
сектор. Достъп до класифицирана информация.
4.2.
Съдебна финансово-икономическа екс
пертиза
А нелия И ван ова С тойкова, специалност:
Прогнозиране и планиране на икономическите
системи, Европейска административна практика.
А нелия Георгиева Б елчева, специалност:
Прогнозиране и планиране на икономическите
системи.
Анелия Стойчова Цолова, специалност: Бизнес
финанси. Счетоводство и контрол.
Албена Любомирова Нинова, специалност:
Счетоводство и контрол.
Албена Цанкова Тошева-Иванова, специал
ност: Икономика и управление на търговията,
Банки и банково дело - специалност: Ф инан
си - правоспособност за документарни разпла
щания, професионална квалификация по МСФО,
Дипломиран експерт-счетоводител/регистриран
одитор, Професионална квалификация - общо
застраховане, животозастраховане, инвестици
онни застрахователни продукти.
Александър Александров Маринов, специал
ност: Финансов мениджмънт.
Антонина Стефанова Ангелова, специалност:
Финанси.
Александрина Атанасова Пашова-Георгиева,
специалност: Застраховане и социално дело,
Финанси.
Александър Иванов Кюркчиев, специалност:
М атематика, Статистика, начисляване на ин
флацията, лихвените проценти и промили върху
цени и задължения.
Александър Цветанов Попов, специалност:
Счетоводство и контрол.
Анастасия Николова Тодорова, специалност:
Икономика на промишлеността.
Ангел Харизанов Ковачев, специалност: Сче
товодна отчетност.
Ангелина Тодорова Божилова, специалност:
Счетоводство и контрол, Оценител на машини
и съоръжения, активи - движимо имущество,
методология, проблеми и аспекти, Експерт по
счетоводни и финансово-ценови експертизи.
Анелия Кирилова Златева, специалност: Счето
водство и контрол; Международни икономически
отношения.
Анета Евгениева Янкова, специалност: Уп
равление и планиране на народното стопанство,
Организация и технология на държавния финан
сов контрол, Оценка на счетоводни и финансови
експертизи.
Анета Златева Иванова, специалност: Минен
инженер по разработка на полезни изкопаеми,
МИО и външноикономическа дейност, Оценител
на търговски предприятия и вземания.
А нета К румова М ихайлова, специалност:
Финанси и кредит.
Анжела Георгиева Найденова, специалност:
Организация на производството и управление
на промишлеността, Стопанско управление, Съдебно-счетоводни експертизи.
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Анжелика Любенова Ковачева, специалност:
Финанси, Съдебно-счетоводни експертизи.
Ани Иванова Трошева, специалност: Планира
не на народното стопанство, Съдебно-счетоводни
и финансово-ценови експертизи.
Ани Йорданова Деянова, специалност: Сче
товодна отчетност.
Ани Любомирова Георгиева-Спасова, специ
алност: Счетоводна отчетност, Международни
счетоводни стандарти.
Анита Бориславова Асенова, специалност:
Индустриален мениджмънт.
Анка Христова Ангелова, специалност: Счето
водство и контрол - Счетоводство и контрол на
нефинансовите предприятия, контрол и анализ
на фирмената дейност - Финансово-ревизионен
и данъчен контрол.
Анна Димитрова Даданска-Димитрова, спе
циалност: Ф инанси, Д анъчна и м итническа
администрация, Оценител на недвижими имоти
и земеделски земи, цели предприятия, дялове и
акции от капитала им.
А нна М ихайлова Н иколова, специалност:
Управление и планиране на народното стопан
ство, Право - юрист с ограничена правоспо
собност.
Антоанета Йорданова Терзиева, специалност:
Счетоводство и контрол, Финанси на предприя
тията, Експерт по съдебно-счетоводни и финансово-ценови експертизи.
Антоанета Иванова Първанова, специалност:
Маркетинг и мениджмънт, Сертификат по об
ществени поръчки. Достъп до класифицирана
информация.
Антоанета Николова Дръндова, специалност:
Маркетинг и мениджмънт, Мениджмънт на инте
лектуалната собственост, Оценител на права на
интелектуалната и индустриалната собственост
и други фактически отношения.
Антон Димитров Димов, специалност: Сче
товодство и контрол. Достъп до класифицирана
информация.
Антоний Стойнев Бойков, специалност: Сче
товодство и контрол.
Антонина Стефанова Ангелова, специалност:
Финанси.
Антония Димитрова Факалийска-Пендичева,
специалност: Финанси и кредит, Оценител на
цели държавни и общински предприятия, земе
делски земи и трайни насаждения, търговски
предприятия и вземания. Достъп до класифици
рана информация.
Ардян Хюсни Дурмиши, специалност: Марке
тинг, Стопанско управление, Съдебни финансо
во-икономически експертизи, данъчни проблеми
и одит.
Асен Боянов Кирилов, специалност: Финанси,
Счетоводство и контрол.
Ася Богомилова Малинова-Ковачка, специал
ност: Икономика и организация на труда.
Ася Радославова Ж елязкова, специалност:
Счетоводство и контрол. Финансов контрол - одитинг. Финансов контрол и финансово право.
Атанас Петров Аргиров, специалност: И коно
мика на промишлеността. Достъп до класифи
цирана информация.
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Атанаска Маринова Джерманова, специалност:
Финанси и кредит, Независим финансов одит на
финансови отчети съгласно М С за финансово
отчитане и МОС.
Беки Давид Ашер, специалност: Организация
на производството и управление в промишле
ността, Оценител на цели държавни и общински
предприятия, на финансови институции.
Биляна Д емирева Д емирева, специалност:
Счетоводство и контрол, Икономика - бизнес
администрация, Специалист по маркетинг.
Блага Димитрова Димитрова, специалност:
Застраховане и социално дело, Счетоводство и
контрол.
Богданка Луканова Иванова, специалност:
Управление на бизнеса.
Божидар Георгиев Кънев, специалност: Счето
водна отчетност, Бизнес мениджмънт, Оценител
на цели държавни и общински предприятия,
земеделски земи.
Божидар Николов Данчев, специалност: Меж
дународни икономически отношения, Двигатели
с вътрешно горене.
Бож идара Кръстева Томова, специалност:
Бизнес администрация със специализация здра
вен менид жмънт.
Д-р Божидарка Василева Джамбазова, специ
алност: Икономика на кооперациите, Счетовод
ство на нефинасовите предприятия - счетоводен
менидж мънт в кооперациите, И кономика на
търговията.
Бонка Стоянова Енчева, специалност: Ф инан
си, Финанси на предприятието, Икономическа
информатика.
Борис Асенов Карабельов, специалност: Счето
водство и контрол, Оценка на недвижими имоти
и земеделски земи.
Борислав Венциславов Сефтерски, специал
ност: Финанси.
Борис Любомиров Ненчев, специалност: Ф и
нанси и отчетност.
Борислав Бобев Иванов, специалност: Сче
товодство и контрол. Национална сигурност и
отбрана.
Борислав Димитров Божинов, специалност:
Публична администрация - Данъчна администра
ция, Оценител на недвижими имоти, вътрешен
одитор в публичния сектор.
Борислав Иванов Радайски, специалност: Ста
тистика. Достъп до класифицирана информация.
Борислав Стефанов Арнаудов, специалност:
Икономика и управление на транспорта.
Боян Василев Френкев, специалност: С то
панско управление, Маркетинг, Икономика на
интелектуалната собственост.
Боян Стоянов Станев, специалност: Инженер
по телекомуникации, Оперативно-тактическо и
стратегическо разузнаване, Международни ико
номически отношения и външна търговия.
Валентин Генчев Гетов, специалност: Управ
ление и икономика на АПП, Оценител на цели
държавни и общински предприятия.
Валентин Радославов Тодоров, специалност:
Икономика и управление в транспорта, Между
народен транспорт.
Валентина Иванова Боянова, специалност:
Икономика на строителството.
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Валери Ганчев Пелов, специалност: Икономика
на търговията, Валутен и митнически контрол,
финанси и счетоводство.
Валери Пламенов Донев, специалност: Ф и
нанси, Оперативно счетоводство.
Валери Христов Христов, специалност: О р
ганизация на производството и управление в
транспорта.
Валерий Иванов Обретенов, специалност:
И кономика и управление на строителството;
оценител на недвижими имоти; ценообразуване
на недвижими имоти и строителство.
Валерия Ж екова Назърова, специалност: Сче
товодство и контрол.
Ваня Великова Григорова, специалност: Сче
товодство и контрол.
Ваня Димитрова Петрова, специалност: Иконо
мика и управление на търговията, Международни
икономически отношения, Право, Оценител на
права на интелектуална и индустриална собстве
ност, на цели държавни и общински предприятия.
Достъп до класифицирана информация.
Ваня Петкова Петрова, специалност: Счетовод
ство и контрол - Счетоводство, анализ и контрол
на търговската дейност, Пълна правоспособност
на отговорен актюер.
Ваня Радославова Рачева, специалност: Сче
товодство и контрол.
Васил Владимиров Георгиев, специалност:
Външна търговия.
Васил Иванов Вутов, специалност: Публична администрация - Управление на европейски
проекти, Застрахователно дело.
Васил Стоилов Бонев, специалност: И коно
мика, организация и управление на селското
стопанство; оценител на машини и съоръжения,
активи, земеделски земи.
Василка Борисова Анастасова, специалност:
Икономика на промишлеността.
Василка Иванова Чорапинова, специалност:
Икономика и организация на труда.
Васко Крумов Ефремов, специалност: Счето
водна отчетност.
Вася Стефанова Митева, специалност: Машинна обработка, НСС и МСС; Първоначално обуче
ние по защита на класифицирана информация.
Велин Кънчев Филипов, специалност: Счето
водство и контрол, Регистриран одитор.
Велислава Петрова Паскалева, специалност:
Счетоводство и контрол, Електрически машини
и апарати.
В еличка Генчева Тодорова, специалност:
Планиране, Финанси и счетоводство, Счетовод
ство, финанси и контрол, Оценител на търговски
предприятия и вземания, машини и съоръжения,
цели държавни и общински предприятия.
Величка Георгиева Томова, специалност: Сче
товодна отчетност. Вътрешен одитор в публичния
сектор. Международни стандарти за финансова
от чет ност.
Велян Ж елезчев Ж елезчев, специалност:
Финанси.
Венелин Борисов Томов, специалност: Сче
товодна отчетност. Достъп до класифицирана
информация.
Венелин Владелинов Кудинов, специалност:
Финанси, Съдебно-счетоводни и финансово-ценови експертизи.
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Венета Георгиева Платиканова, специалност:
Счетоводство и контрол, Ф инанси, А грарна
икономика.
Венета Раднева Д им итрова, специалност:
Публични финанси. Външна търговия и между
народно право.
Венцислав Димитров Божков, специалност:
Счетоводство и контрол, стопанско управление.
В енцислав И ванов И ванов, специалност:
Финанси, МИО, Оценител на търговски пред
приятия и вземания.
Вера Николова Коларова, специалност: И ко
номика и управление на търговията, И коно
мист - търговец.
Весела М аринкова Мисалева, специалност:
Социално и застрахователно дело, Икономистсчетоводител.
Веселин Владиславов Василев, специалност:
Финанси, Банково дело, Експлоатация и ремонт
на летателните апарати. Основни положения на
стандаратизацията в ЕС, НАТО и Република Бъл
гария. М ениджмънт на военновъздушните сили,
Оценител на машини и съоръжения. Достъп до
класифицирана информация.
В еселин Д и м и тр о в Я нков, специалност:
Организация на производството и управление
в промиш леността, Ръководител движение и
търговска експлоатация.
Веселин Лъчезаров Грозданов, специалност:
Икономика на транспорта.
Веселина Иванова Карамешева-Генчева, спе
циалност: Счетоводство и контрол.
Веселина Георгиева Попова, специалност:
И кономика - бизнес администрация, Счетовод
ство и контрол, Оценител на търговски пред
приятия, Оценител на инвестиционни проекти.
Веселина Илиева Танева, специалност: ОПОИИ
(Организация и проектиране на обработката на
икономическата информация).
Веска Любомирова Иванова, специалност:
Счетоводство и контрол.
Виктория Младенова Митова, специалност:
Финанси.
Виктория Чавдарова Цекова, специалност:
Стопанско управление.
Виолета И ванова Д окузова, специалност:
Финанси и кредит, оценител на цели държавни
и общински предприятия, преобразувани или
непреобразувани в търговски дружества, на
недвижими имоти, на маш ини и съоръжения.
Виолета Димитрова Младенова, специалност:
Икономика и управление на промишлеността.
Достъп до класифицирана информация.
Виолета Николова Стоянова, специалност:
Счетоводство и контрол.
Виолета Стоянова Стоянова, специалност:
Счетоводна отчетност.
Виолета Тодорова Владимирова, специалност:
Счетоводство и контрол.
Виолета Христова Минциду, специалност:
Финанси.
Виолетка Стоянова Стойкова, специалност:
Счетоводство и контрол.
Виолина Стойчова Рангелова, специалност:
Аграрна икономика, Икономист по АПП, Валутен
касиер и обменител.
В ладим и р В асилев К инов, специалност:
Планиране и прогнозиране на икономическите
системи, МИО.
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Владимир Емилов Григоров, специалност:
Финанси, Икономика и международни отношения.
Владимир Иванов Владинов, специалност:
Финансово кредитиране, застрахователно дело,
Оценител на недвижими имоти.
Владимир Петков Георгиев, специалност:
Икономика и организиция на труда.
Владимир Райчев Йорданов, специалност:
Икономист по транспорта, Вътрешен одитор в
публичния сектор.
Вяра Бойкова Бабанова, специалност: Право.
Галина Божидарова Василева, специалност:
Счетоводство и одитинг.
Галина Бориславова Иванова, специалност:
Психология, Туризъм, Магистър по психология.
Галина Ефтимова Ганева, специалност: Уп
равление и планиране, Експерт по счетоводни и
финансово-ценови експертизи. Достъп до класи
фицирана информация.
Галя Василева Аламинова, специалност: О р
ганизация на производството и управление на
транспорта, Финансист-счетоводител, Вътрешен
одитор в публичния сектор.
Ганка М иткова Герасимова, специалност:
Счетоводна отчетност. Достъп до класифицирана
информация.
Генади Христов Ангелов, специалност: Публична администрация, Вътрешен одитор в публичния
сектор, Оценител на земеделски земи и трайни
насаждения, на недвижими имоти.
Георги Александров Гьошев, специалност:
Счетоводство и контрол.
Георги Ганов Иванов, специалност: Икономика
и организация на вътрешната търговия, Финанси
на предприятията, Международни икономически
отношения.
Георги Димитров Политов, специалност: Уп
равление и планиране на народното стопанство,
Бизнес администрация. Достъп до класифицирана
информация.
Георги Драгомиров Бакърджиев, специалност:
Финанси и кредит, Одит и контрол на бюджетни
организации.
Георги Николов Календеров, специалност:
Маркетинг и мениджмънт.
Георги Петров Захариев, специалност: И коно
мика и управление на транспорта, Съдебно-счетоводен експерт, оценител на цели предприятия.
Георги Троцки Малев, специалност: И коно
мика на сигурността и отбраната; Финанси и
счетоводство на въоръжените сили, Финансовосчетоводна и правна дейност на фирмите. Достъп
до класифицирана информация.
Георги Сандов Николов, специалност: Ф инан
си. Счетоводство и контрол.
Гергана Велемирова Георгиева, специалност:
Финанси и кредит, Финансово право.
Гергина Максимова Атанасова, специалност:
Планиране.
Гергана Томова Масурска, специалност: Сче
товодство и контрол; Бизнес администрация.
Гинка Борисова Конова, специалност: Счето
водство и контрол, Финансов контрол.
Григор Д им итров Григоров, специалност:
Икономика на вътрешната търговия.
Господинка Илиева Дянкова, специалност:
Статистика, Цени и ценообразуване, съдебносчетоводни експертизи, оценител на недвижими
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имоти, машини и съоръжения, Вътрешен контрол
и вътрешен одит. Одит в общините.
Давид Драгомиров Грозданов, специалност:
И кономика на кооперациите, Счетоводство и
контрол, Счетоводство на предприятието.
Д аниел М илушев М илушев, специалност:
Бизнес финанси, Икономист.
Даниела Василева Джаджарова, специалност:
Икономика, Финанси и счетоводство.
Даниела Николова Грозданова, специалност:
Икономика и управление на промишлеността,
Оперативно управление в производствения процес
в промишлеността.
Даниела Цонева Петрова-Нешева, специал
ност: Химични технологии, Застрахователно и
социално дело, Счетоводство и одит, Оценител
на недвижими имоти, Оценител на машини и
съоръжения, Оценител на земеделски земи и
трайни насаждения.
Данчо Петров Данчев, специалност: Иконо
мика и управление на търговията. Достъп до
класифицирана информация.
Даня Николова Иванова, специалност: Сче
товодна отчетност.
Дафинка Василева Лазарова, специалност:
Финанси, Информационни технологии в банко
вото дело.
Деляна Георгиева Ковачева-Нейкова, специ
алност: Управление на териториални системи,
Право, Международно икономическо сътрудни
чество, Оценител на оборотни и дълготрайни
активи, на недвижими имоти.
Деница Юриева Маринова, специалност: Сче
товодство и контрол.
Десислава Антонова М ашалова, специалност:
Счетоводство и контрол, Финансов мениджмънт.
Десислава Георгиева Панталеева, специалност:
Икономика и управление на търговията.
Десислава Емилова М итова, специалност:
Счетоводство и контрол.
Десислава Йорданова Тодорова, специалност:
Счетоводство и контрол.
Десислава Кирилова Михайлова, специалност:
Международни икономически отношения.
Диан Сергеев Тишевишки, специалност: Сче
товодство и контрол, одит, банково дело, индивидуално и фирмено/корпоративно кредитиране,
финанси, финансов анализ, управление на риска,
международна икономика, мениджмънт.
Диана Йорданова Деянова-Рангелова, специал
ност: Счетоводство и контрол, Вътрешен одитор
в публичния сектор, Регистриран одитор.
Димитрийка Костова Чулева-Тодорова, спе
циалност: О рганизация на производството и
управление на промишленото производство.
Димитрина Милчова Димитрова, специалност:
Управление и планиране на народното стопанство,
Финанси на териториалните единици.
Димитринка Стоянова Минева, специалност:
Икономика и управление на селското стопанство;
Вътрешен одитор в публичния сектор; Оценител
на цели държавни и общински предприятия.
Димитричка Стойчева Стефанова, специал
ност: Счетоводна отчетност.
Димитър Владимиров Николов, специалност:
Икономика и организация на селското стопанство,
икономика и управление на АПП, оценител на
земеделски земи и трайни насаждения, на тър
говски предприятия и вземания.
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Димитър Георгиев Бакърджиев, специалност:
Финансов контрол.
Д имитър Григоров Григоров, специалност:
Икономика и организация на труда, Съдебносчетоводни експертизи.
Димитър Ж елязков Ж елязков, специалност:
Счетоводна отчетност, диплом иран експертсчетоводител.
Димитър Ж ивков Живков, специалност: Со
циално-икономическо планиране.
Димитър Здравчев Димитров, специалност:
Икономика и организация на труда, Банково
кредитиране.
Д имитър Иванов Франзелов, специалност:
Финанси, Оценител на търговски предприятия
и вземания.
Д им итър Кирилов Радонов, специалност:
Счетоводство и контрол.
Д им итър Тодоров М илушев, специалност:
Счетоводна отчетност, Оценител на инвестици
онен проект.
Димитър Тонов Нейков, специалност: Сто
панска логистика, О ценител на оборотни и
дълготрайни активи.
Димчо Атанасов Борисов, специалност: Ф и
нанси и кредит, Икономика на транспорта, Автотехническа експертиза.
Дияна Банкова Неделчева, специалност: Док
тор по икономика - Счетоводство, Контрол и
анализ, Одит и риск мениджмънт, Счетоводство
и контрол.
Добрин Стефанов Иванов, специалност: Сче
товодство и контрол, съдебно-счетоводни екс
пертизи, експерт по оценка на активи и пасиви.
Добринка Добромирова Павлова, специалност:
Счетоводство и контрол.
Добромир Александров Соколов, специалност:
Икономика на труда. Достъп до класифицирана
информация.
Доника Ю лианова Георгиева, специалност:
Счетоводство и контрол, Аграрна икономика,
Оценител на търговски предприятия и вземания,
на права на интелектуалната и индустриалната
собственост и други фактически отношения.
Донка Бончева Чешмеджиева, специалност:
Счетоводство и контрол.
Дончо Стайков Джопов, специалност: Меж
дународни икономически отношения.
Дора Любенова Гърчева, специалност: Сче
товодство и контрол, Оценител на недвижими
имоти и земеделски земи.
Ева Александрова Златарева, специалност:
Финансово кредитиране и застрахователно дело.
Евгени Веселинов Атанасов, специалност:
Счетоводство и контрол. Дипломиран експертс че т ов од и т е л /р ег и с т р и ра н од и т о р. В ът р ешен
одитор в публичния сектор. Оценка на търговски
предприятия и вземания. Оценка на недвижими
имоти.
Евгения Иванова Сматракалева, специалност:
Счетоводство и контрол.
Евгения М иркова Рангелова, специалност:
Икономика на кооперациите, Икономист.
Екатерина И ванова Савова, специалност:
Финанси.
Екатерина Йорданова Аргирова, специалност:
Счетоводна отчетност, Дипломиран одитор.
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Екатерина Стоименова Стоименова, специ
алност: Икономика и управление на търговията,
Управление на кооперации, Право.
Елвира Хачик Димитрова, специалност: Сче
товодство и контрол, Икономика на търговията,
Икономика и мениджмънт.
Елена Ангелова Константинова-Игнатиевска,
специалност: Икономика на външната търговия.
Достъп до класифицирана информация.
Елена Георгиева Павлова, специалност: Сче
товодство и контрол, Маркетинг.
Елена Д им итрова Видолова, специалност:
Счетоводство и контрол.
Елена Йорданова Митева, специалност: М ар
кетинг и мениджмънт, Експерт по счетоводни и
финансово-ценови експертизи, оценка на недвижи
ми имоти. Достъп до класифицирана информация.
Елена Петрова Иванова, специалност: И ко
номика, планиране и отчетност на търговията и
МТС, Счетоводство и контрол.
Елена Петрова Павлова, специалност: Счето
водство и контрол.
Елена Сталинова Ковачева, специалност: И ко
номика на търговията, Стопанско управление,
Икономист-счетоводител.
Елза Ц ветанова Ф ролош ка, специалност:
Туризъм, Оперативно счетоводство.
Ели Н иколаева С тефанова, специалност:
Икономика и управление на промишлеността,
М акроикономика.
Елиза Калчева Иванова, специалност: Хидро
техническо строителство, Икономика на недви
жимата собственост, Оценител на недвижими
имоти. Достъп до класифицирана информация.
Елица Асенова Маркова, специалност: Сче
товодна отчетност, Подготовка, разработка и
управление на проекти, финансирани от ЕС,
М СС, Съдебно-счетоводни експертизи.
Елисавета Асенова Стойкова, специалност:
Стопанско управление - управление на пред
приятия от горския сектор, Горско стопанство,
Оценител на недвижими имоти, на права на
интелектуалната и индустриалната собственост
и други фактически отношения.
Елисавета Владова Ж екова, специалност:
Икономика и организация на труда, Оценител
на търговски предприятия. Достъп до класифи
цирана информация.
Елисавета Григорова Захариева-Иванова, спе
циалност: Финанси, Стопанско управление - биз
нес администрация.
Елка Русева Жекова, специалност: Управление
и планиране на народното стопанство, Кандидат
на икономическите науки, Вътрешен одитор в
публичния сектор, Оценител на търговски пред
приятия и вземания.
Доц. д-р Емил Асенов Атанасов, специалност:
доц. д-р по Счетоводна отчетност, контрол и ана
лиз на стопанската дейност; Вътрешен одитор на
системи за управление на качеството.
Емил Атанасов Марин, специалност: И ко
номика, счетоводство и контрол, оценител на
търговски предприятия и вземания, на права на
интелектуалната и индустриалната собственост
и други фактически отношения.
Емил Върбанов Томов, специалност: Орга
низация на производство и управление в про
мишлеността.
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Емил Димитров Нейков, специалност: Сче
товодство и контрол. Достъп до класифицирана
информация.
Емил Димитров Симеонов, специалност: И ко
номика и управление на търговията, Финанси и
счетоводство, Право.
Д-р Емил Емилов Митов, специалност: Сто
панско управление - Стратегическо управление.
Емил Любенов Генов, специалност: Социално
икономическо планиране.
Емил Костов Ангелов, специалност: Ф инан
си - Банково дело.
Емилия Симеонова Захариева, специалност:
Счетоводство и контрол.
Е милия Стоянова Захариева, специалност:
Счетоводна отчетност.
Емилия Тодорова Милушева, специалност:
Икономика и организация на вътрешната тър
говия.
Ернесто Олегов Еленков, специалност: Сто
панско управление, Финанси, Брокер на ценни
книжа, Инвестиционен консултант.
Ж ана Иванова Коларова, специалност: М ар
кетинг и мениджмънт. Брокер на ценни книжа.
Инвестиционен консултант.
Ж ени Петкова Гаджалова, специалност: Сче
товодна отчетност, Публична администрация.
Ж оро Светославов Николов, специалност:
Маркетинг и мениджмънт, Оценител на инвес
тиционен проект, на цели държавни и общински
предприятия.
Жулиета Страшимирова Господинова, специ
алност: Икономика на строителството, Оценител
на недвижими имоти, земеделски земи и подоб
ренията върху тях; Оценител на цели държавни
и общински предприятия.
Златка Николова Златинова, специалност: Ико
номика и организация на вътрешната търговия.
Златка Танева Добрева, специалност: И ко
номика на вътрешната търговия, Оценител на
земеделски земи. Д остъп до класиф ицирана
информация.
Зорка Костадинова Георгиева, специалност:
Счетоводна отчетност.
Зорница Николаева Иванова, специалност:
Икономика и организация на материално-тех
ническото снабдяване, Оценител на недвижими
имоти, машини и съоръжения.
Зорница Стефанова Димитрова, специалност:
Маркетинг и мениджмънт, Съдебно-счетоводни
експертизи.
Зоя Георгиева Ж елязкова, специалност: И ко
номика и организация на туризма; Мениджмънт
и маркетинг; Финансово-счетоводна отчетност.
Зоя Димитрова Георгиева, специалност: Сче
товодство и контрол, Агроном - полевъдство,
Оценител на земеделски земи и подобренията
върху тях.
Зоя Методиева Владимирова, специалност:
Планиране на народното стопанство, Икономист.
Зоя Руменова Андреева, специалност: Сче
товодство и контрол, Счетоводство и одитинг.
Ива Спасова Вълкова, специалност: И коно
мика и управление на селското стопанство, Оце
нител на цели държавни и общински дружества,
недвижими имоти.
Иван Василев Иванов, специалност: И коно
мика и организация на вътрешната търговия,
Съдебно-счетоводни експертизи.
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Д-р Иван Васков Петров, специалност: Док
тор по икономика, специалност: Икономика на
транспорта, Корпоративни финанси.
И ван В ладимиров Л азаров, специалност:
Счетоводство и контрол.
Иван Грозданов Христов, специалност: И ко
номика и управление на промишлеността.
Иван Методиев Шопниколов, специалност:
Автоматизация на минното производство, Меж
дународни икономически отношения, Супервайзер по заваряване и полагане на газопроводи от
РЕ-НD, Координатор по безопасност и здраве в
строителството.
Иван Николаев Ачев, специалност: Икономика
и управление на индустрията.
Иванка Христова Ценова, специалност: Сче
товодство и контрол.
Ивайло Николов Бойчев, специалност: Сче
товодна отчетност, Международни счетоводни
стандарти.
Ивайло Василев Стоянов, специалност: Фи
нанси, Стопанско управление и администрация.
И вайло В алентинов Д инев, специалност:
Счетоводство и контрол.
И вайло Н иколаев Н иколов, специалност:
Счетоводство и контрол.
Ивайло Петков Узунов, специалност: Счетовод
ство и контрол, Данъчен и митнически контрол.
Иван Борисов Вутов, специалност: Икономика
на труда, Санитарен инспектор.
Иван Вълчев Иванов, специалност: Финанси,
Съобщителна и осигурителна техника и системи.
Оценител на земеделски земи и трайни насажде
ния, търговски предприятия и вземания, машини
и съоръжения, оборотни и дълготрайни активи,
Банково дело.
Иван Георгиев Арнаутски, специалност: Машинна обработка.
Иван Димитров Петров, специалност: И ко
номика на труда и социално дело.
Д-р И ван Д рагов Тренчев, специалност:
Финанси - Банково дело, М атематика, И нфор
матика. Достъп до класифицирана информация.
Иван Петров Йонов, специалност: Счетоводна
отчетност, Вътрешен одитор в публичния сектор.
Достъп до класифицирана информация.
Иван Петров Ласков, специалност: Счетоводна
отчетност, Икономика, организация и управление
на промишленото производство.
Иван Стойков Стойков, специалност: Финанси,
Икономика на кооперациите, Икономист-счетоводител.
Иван Стоянов Иванов, специалност: Счето
водство и контрол.
Иван Христов Узунов, специалност: Финанси
и кредит, Счетоводство на селското и горското
стопанство, М ениджмънт и маркетинг на малка
фирма и средно предприятие. Достъп до класи
фицирана информация.
И ван а М инчева Х ри стова, специалност:
Икономика и управление на промишлеността,
Промишлено и гражданско строителство - кон
струкции, Оценител на земеделски земи.
Иван Младенов Младенов, специалност: Сче
товодна отчетност.
Иванка Георгиева Златева, специалност: Фи
нанси и кредит, Бизнес администрация.
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Иванка Костадинова Мишева, специалност:
Финанси и кредит, Експерт по финансово-сче
товодни проблеми.
И ванка Любенова Радулова, специалност:
Икономика - Бизнес администрация.
Иванка Николова Кьосовска, специалност:
Народностопанско планиране, Оценител на не
движими имоти, машини и съоръжения, търгов
ски предприятия и вземания, земеделски земи и
трайни насаждения.
И велина Христова М анчева, специалност:
Финанси.
Иво Любомиров Димов, специалност: Ф инан
си, Оценител на недвижими имоти.
Иво Тодоров Фролошки, специалност: Счето
водство и контрол.
Илиана Георгиева Симеонова, специалност:
Счетоводна отчетност.
Илина Иванова Савчева, специалност: И ко
номика на сигурността и отбраната, Инженерхимик, Фелдшер.
Илия Асенов Георгиев, специалност: Горско
стопанство, Вътрешен одитор в публичния сектор,
Машинен техник.
Илия Стефанов Алексиев, специалност: Н а
родностопанско планиране.
И лиян Петров Сарандалиев, специалност:
Финанси, Счетоводство, Оценител на търговски
предприятия и вземания.
Илияна Тодорова Владимирова, специалност:
Бизнес администрация. Брокер на ценни книжа.
Илка Нецова Георгиева, специалност: Счето
водство и контрол.
Илко Христов Чамов, специалност: Счетовод
ство и контрол.
Илонна Тодорова Богданова, специалност:
Икономика и организация на труда, Пенсии.
Ирена Василева Цветкова, специалност: Ф и
нанси.
И рена Ем илова Н айденова, специалност:
Счетоводство и контрол.
Ирина Д им итрова К ьосева, специалност:
Счетоводство и контрол, банков мениджмънт.
Ирина Любомирова М ихайлова-Симеонова,
сп ец и алн ост: С о ц и ал н о-и кон ом и ческо п л а 
ниране.
И рина С танкова С тоилова, специалност:
Финанси и кредит, Оценител на машини и съ
оръжения, търговски предприятия и вземания.
Придобита правосопособност като брокер.
Ирина Тодорова Илиева, специалност: Сче
товодство и контрол.
Ирина Цветкова Цветкова, специалност: Сче
товодство и контрол.
Искра Асенова Айвазова, специалност: И ко
номика и организация на селското стопанство,
Основи на мениджмънта.
Йонина Иванова Донова, специалност: Публич
ни финанси, Фирмено счетоводство, Финансови
от чет и на предпри ят и я и одит.
Йонко Дочков Петров, специалност: Финанси,
Икономическа информатика.
Йордан Иванов Павлов, специалност: Ф инан
си, Индустриален мениджмънт, Счетоводство и
одит по международни стандарти, Банково дело,
Оценител на недвижими имоти, Оценител на
машини и съоръжения.
Д-р Йордан Атанасов Моллов, специалност:
Статистика и иконометрия, Международни връз
ки, Бизнес администрация - финанси/счетовод
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ство, Доктор по организация и управление извън
сферата на материалното производство.
Йорданка Павлова Лазарова, специалност:
Икономика на труда, Оценител на оборотни и
дълготрайни активи.
Йорданка П етрова Д анкова, специалност:
Финанси, Икономика, Оценител на търговски
предприятия и вземания.
Йорданка Спасова Стефанова, специалност:
Икономика на индустрията - ОПУП, Дипломи
ран експерт-счетоводител, дипломиран одитор.
Йорданка Стойнева К анова, специалност:
Икономика и организация на МТС, Фирмено
счетоводство, Мениджмънт, Проектиране на АСУ.
Йосиф Красимиров Радулов, специалност:
Маркетинг и мениджмънт.
Йосиф Михаил Арие, специалност: Финанси
и кредит.
К алин П лам енов Таушанов, специалност:
Финансов мениджмънт, МИО.
Камелия Николаева Георгиева, специалност:
Стопанско управление, Международна икономика.
Камен Ангелов Недялков, специалност: Сче
товодство и контрол, Бизнес администрация,
Финанси.
Капка Петрова Чакова, специалност: Финанси,
Икономика.
Катя Атанасова Иванова, специалност: Фи
нанси, Публични финанси.
Катерина Атанасова Михова, специалност:
Икономика на вътрешната търговия, Горско сто
панство. Достъп до класифицирана информация.
Катя Евлогиева Еремиева-Лозанова, специал
ност: Маркетинг и мениджмънт.
Катя Любомирова Стоилкова, специалност:
Икономист-счетоводител.
Катя М иланова М омчилова, специалност:
Счетоводна отчетност.
Кирил Борисов Георгиев, специалност: И ко
номика на транспорта, Оценител на търговски
предприятия и вземания, недвижими имоти.
Кирил Василев Будинов, специалност: М ар
кетинг, Технология на животинските хранителни
продукти, консервиране и обществено хранене.
Кирил Георгиев Кирилов, специалност: По
литология, Финанси - Банково дело.
Кирил Георгиев Петров, специалност: Социално и застрахователно дело.
Кирил Димитров Георгиев, специалност: Фи
нанси, Счетоводство и контрол, Право.
Кирил Кралчев Методиев, специалност: Сче
товодна отчетност.
К расимир М анолов Петров, специалност:
Счетоводна отчетност.
Красимир Стефанов Сърбински, специалност:
Счетоводна отчетност.
Красимира Георгиева Костова, специалност:
Счетоводство и контрол, Одитор на системи за
управление на качеството.
Красимира Методиева Коцева, специалност:
И коном ика на търговията и пром иш леност
та - средно икономическо образование.
Красимира Страхилова Илиева, специалност:
Финанси и банково дело.
Красимира Цветкова Горянова, специалност:
Икономика и организация на труда, Междуна
родни счетоводни стандарти, Съдебно-счетоводни
експертизи - Финанси и счетоводство.
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Кристена Илиева Божилова, специалност: Ф и
нанси и кредит, Оценител на недвижими имоти.
Кристина Стойчева Христова, специалност:
Финанси, Специалист оператор-програмист.
Констанца Иванова Александрова, специал
ност: Финанси и кредит, Държавен финансов
контрол.
Костадин Златанов Костадинов, специалност:
Финанси, Оценка на недвижими имоти и земедел
ски земи. Достъп до класифицирана информация.
Кънчо Аркадиев Николов, специалност: О р
ганизация на производството и управление в
промишлеността.
Лидия Добринова Кираджиева, специалност:
Финанси и кредит.
Л илия Борисова Арнаудова, специалност:
Финанси и кредит, Счетоводство и контрол.
Лилия Василева Иванова, специалност: Сче
товодство и контрол.
Л иляна Д им итрова Ташева, специалност:
Финанси и кредит.
Любен Василев Любенов, специалност: Счето
водна отчетност, Вътрешен одитор в публичния
сектор, Оценител на финансови активи и финан
сови институции.
Любомир Бонов Бонев, специалност: Соци
ално-икономическо планиране, Оценител на
недвижими имоти, цели предприятия.
Любомир Валериев Илчовски, специалност:
Счетоводство. Право.
Любомир Константинов Васев, специалност:
Икономика и организация на вътрешната търго
вия, Фирмено счетоводство и автоматизация на
счетоводната дейност, Маркетинг и мениджмънт.
Любомир Петров Герджиков, специалност:
Международни икономически отношения, Транспортно строителство - пътно строителство, Оцен
ка на недвижими имоти, търговски предприятия.
Любомир Цветков Йотов, специалност: Меж
дународни икономически отношения, Съдебносчетоводни експертизи.
Лидия Георгиева Савкова, специалност: И ко
номика, Счетоводна отчетност.
Л идия Гергинова П еткова, специалност:
Счетоводство и контрол, Дипломиран експертсчетоводител и регистриран одитор.
Лидия Петрова Лазарова-Атева, специалност:
Счетоводна отчетност, МСС, Международни стан
дарти за одит, Експерт по съдебно-счетоводни и
финансово-икономически експертизи.
Лидия Петрова Лютакова, специалност: Сче
товодство и контрол.
Л илия М аринова Трифонова, специалност:
Икономика на индустрията.
Лилия Наньова Гикова, специалност: И ко
номика и отчетност на търговията и промиш ле
ността, Данъци и данъчно облагане на фирми и
физически лица.
Лиляна Пламенова Свиленова, специалност:
Счетоводство и контрол.
Любка Стоилова Кочева, специалност: О р
ганизация на производството и управление в
промишлеността.
Л ю бомир Илиев Полинчев, специалност:
С четоводна отчетност, Д ип лом и ран одитор,
Независим финансов одит по Международните
счетоводни стандарти и Международните одиторски стандарти.
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Людмил Митев Недялков, специалност: Сче
товодство и контрол, Здравна икономика.
Людмила Недялкова Колева, специалност:
Счетоводна отчетност, Оценка на цели държавни
и общински предприятия, преобразувани или
непреобразувани в търговски дружества.
М алинка Атанасова Димитрова, специалност:
Икономика на промишлеността, Оценител на
цели държавни и общински предприятия.
Мануела Евгениева Киркова, специалност:
Икономика на кооперациите.
Маргарита Георгиева Пецанова, специалност:
Международни икономически отношения и м ит
ническа политика, Фармация.
Маргарита Евгениева Ранчинска, специалност:
Счетоводство и контрол.
Маргарита Здравкова Иванова, специалност:
Финанси и кредит, Държавни финанси. Финанси,
Счетоводство и данъчно регулиране дейността
на фирмата.
Маргарита Методиева Георгиева, специалност:
Счетоводна отчетност.
Маргарита Николова Ананиева, специалност:
Икономика и организация на вътрешната тър
говия.
Маргарита Ташева Радева, специалност: Фи
нанси и кредит, Дипломиран експерт-счетоводител
и регистриран одитор.
М аргарита Ценова К остова, специалност:
Икономика и управление на индустрията, Оценка
на цели държавни и общински предприятия, не
движими имоти, финансови институции, права на
интелектуалната и индустриалната собственост.
Мариана Величкова Божкова, специалност:
Финанси и кредит, банково дело. Експерт по
съдебно-счетоводни и финансово-ценови експер
тизи. Лиценз за оценка на финансови институции.
М ариана Георгиева Ш ебова, специалност:
Икономика и организация на вътрешната тър
говия.
М ариана Д им ова А нгелова, специалност:
Икономист-счетоводител, Експерт по съдебносчетоводни и финансово-ценови експертизи,
Съветник по икономико-правни въпроси - спе
циалност: Право, И коном ическа педагогика,
Оценител на недвижими имоти, експерт-оценител
на оригинали и фалшификати, реплики, копия и
интерпретации на предмети от метали, оценка на
бижута и скъпоценни камъни, оценител на цели
предприятия, финансови институции, недвижими
имоти, машини, съоръжения и други активи,
земеделски земи.
Мариана Стефанова Станева, специалност:
И коном ическа информ атика, И коном ика на
транспорта, Счетоводство с програмен продукт,
Международно икономическо сътрудничество,
Оценител на недвижими имоти, Оценител на
недвижими имоти, машини и съоръжения.
Мариела Стоянова Стоянова, специалност:
Финанси и кредит.
М ариета И ванова К ам бова, специалност:
Финанси, Вътрешен одитор в публичния сектор.
Достъп до класифицирана информация.
Мариета Руменова Найденова-Георгиева, спе
циалност: Счетоводство и контрол.
М ариетка Енева Бодж акова, специалност:
Електронна техника, Счетоводство и контрол,
Международни счетоводни стандарти, Курс за
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работа с микрокомпютърна техника и програмен
продукт КОНТО, Съдебни финансово-икономи
чески експертизи, Съдебни електротехнически
експертизи.
Марийка Стефанова Цолачева, специалност:
Интелектуална собственост, Финанси и счето
водство, Оценител на права на интелектуалната
и индустриалната собственост, оценител на зе
меделски земи.
Марийка Тодорова Николова, специалност:
Народностопанско планиране.
Марина Веселинова Златарева, специалност:
Финансов мениджмънт, Финансово-счетоводна
и правна дейност на фирмите, Курс по фирмено
счетоводство.
Марина Кирилова Здравкова, специалност:
МИО, среден мениджър.
Марина Кънчева Любенова, специалност: Уп
равление и планиране на народното стопанство,
Вътрешен одитор в публичния сектор, Експертпроверител на измами.
Марина Христозова Кръстева, специалност:
Счетоводство и контрол, Регистриран одитор.
Доц. д-р Мария Ананиева Маркова, специал
ност: Икономика и управление на промишленост
та, Интелектуална собственост, Право.
Мария Атанасова М акавеева, специалност:
Икономика на транспорта.
Мария Ж орова Лалева-Гуевска, специалност:
Икономика и управление на селското стопанство,
Оценител на недвижими имоти, на цели държавни
и общински предприятия.
Мария Иванова Чочева-Тончева, специалност:
Счетоводна отчетност, Оценка на търговски пред
приятия, земеделски земи, инвестиционен проект.
Мария Кирилова Костова, специалност: Со
циално-икономическо планиране.
Мария Петрова Колева, специалност: Финанси
и кредит, Право.
Мария Стефанова Войникова, специалност:
Икономика на промишлеността.
Марияна Ангелова Шиндова-Диева, специал
ност: Икономист по транспорта.
Марко Петров Терзийски, специалност: Сче
товодна отчетност.
Марта Христова Старирадева, специалност:
Икономика на транспорта.
Мартин Христов Йотов, специалност: Финанси
на предприятията, Вътрешен одитор на ISO-9001.
Мая Ангелова Петрова, специалност: Ф и
нанси, Брокер на ценни книжа, Инвестиционен
консултант.
Мая Богомилова Владимирова, специалност:
Икономика и организация на труда, Финанси и
счетоводство, Финансово-счетоводна и правна
дейност на фирмата.
Мая Цветанова Василева, специалност: Уп
равление и планиране на народното стопанство,
Оценител на цели държавни и общински пред
приятия, недвижими имоти.
Меглена Петрова Желенска, специалност: Мар
кетинг и мениджмънт, Счетоводство и контрол.
Методи Петров Методиев, специалност: И ко
номика и управление на промишлеността.
М иглена Антонова П авлова, специалност:
Счетоводство и контрол, Независим финансов
одит. Достъп до класифицирана информация.
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Миглена Петкова Стамболиева, специалност:
Международни икономически отношения, Право,
Оценител на права на интелектуалната и индустриалната собственост.
Милвена Асенова Стоичкова, специалност:
Счетоводство и контрол.
Д-р Милен Марчев М арков, специалност:
МИО - Управление на международни проекти,
Финанси, Доктор по финанси, парично обръще
ние, кредит и застраховка.
Милена Димова Рашева, специалност: Сче
товодство и контрол, Икономика и управление
на индустрията.
Милена Рангелова Кръстева, специалност:
Стопанско управление. Международна икономика.
Митнически, валутен и банков контрол.
Милена Станимирова Илиева, специалност:
Стопански и финансов контрол. Счетоводна от
четност. Вътрешен одит.
Милита Йорданова Христова, специалност:
Управление и планиране, Дипломиран одитор,
Експерт по съдебно-счетоводни и финансовоценови експертизи.
Милка Манолова Гогова, специалност: И ко
номика и управление на търговията, Оценител
на недвижими имоти.
Милка Славчева Милева, специалност: Финан
си и кредит, Експерт-счетоводител, финансист.
Милю Петков Герганов, специалност: Счето
водна отчетност.
М ими Иванова Костадинова, специалност:
Стопанско управление. Финанси. Икономистсчетоводител.
М имоза Вутова Влъчкова, специалност: Сче
товодство и контрол. Достъп до класифицирана
информация.
М ирела Георгиева П еткова, специалност:
Счетоводство и контрол.
М ирена М илкова Ш отекова, специалност:
Стопански и финансов контрол, Счетоводство и
контрол, Международни икономически отноше
ния, Вътрешен одит в публичния сектор.
М ирослав Борисов П етков, специалност:
Счетоводство и контрол, Стопанско управление
и администрация.
М ирослав Ж еков Н иколов, специалност:
Финанси, Вътрешен одитор в публичния сектор.
М ирослав Ненков М аринов, специалност:
Счетоводство и контрол.
Мирослава Кирилова Георгиева, специалност:
Счетоводство и контрол.
М ирослава Стоянова Маринова, специалност:
Маркетинг, Право на ЕС.
Минчо Василев Минчев, специалност: Приложна матем атика, брокер на ценни книж а,
инвестиционен консултант.
Митко Николов Тоцев, специалност: Финанси.
Михаела Любомирова Йоргова, специалност:
Икономика на промишлеността.
Момчил Георгиев Жеков, специалност: Ф и
нанси.
Момчил Станчев Тиков, специалност: Ф инан
си. Регистриран одитор към ИДЕС.
Н аталия П етрова К аменова, специалност:
Финанси и кредит. Достъп до класифицирана
информация.
Надежда Коцова Тодорова, специалност: Сче
товодна отчетност.

Б Р О Й 15

ДЪРЖАВЕН

Надежда Такова Лазарова, специалност: Ф и
нанси и кредит.
Надя Николова Карагьозова, специалност:
Икономика и управление на промишлеността.
Финанси и счетоводство.
Н адя С илуанова И ван ова, специалност:
Счетоводство и контрол, Вътрешен одитор в
публичния сектор.
Надя Славчева Йовчева, специалност: Бизнес
и финанси.
Наталия Васова Владова-Йорданова, специ
алност: Счетоводство и контрол.
Наталия Спиридонова Жабленска, специал
ност: Икономика и организация на МТС.
Недка Иванова Петрова, специалност: Иконо
мика и управление на транспорта, Автомобилен
транспорт.
Недко Йорданов Тодоров, специалност: Уп
равление на стопанските дейности в промиш ле
ността, Финанси и счетоводство.
Недялка Веселинова Чанева, специалност:
Финанси, кредит и застрахователно дело. Меж
дународни счетоводни стандарти. Финансов и
кредитен анализ. Маркетинг и мениджмънт.
Н едялка Георгиева Йоцова, специалност:
Икономика на промишлеността.
Нели Иванова Недялкова, специалност: Уп
равление и планиране на народното стопанство,
Оценител на недвижими имоти, на търговски
предприятия и вземания.
Нели Христова Владимирова, специалност:
Икономика и управление на промишлеността.
Николай Георгиев Цонев, специалност: И ко
номика и управление на транспорта, Оценка
на недвижими имоти, машини и съоръжения,
търговски предприятия, финансови активи и фи
нансови институции, права на интелектуалната
и индустриалната собственост, земеделски земи
и подобренията върху тях.
Нели Петрова Михайлова, специалност: И ко
номика на индустрията, Счетоводство, Право.
Нина Спасова Стоименова, специалност: М ар
кетинг и мениджмънт, Счетоводство, финанси и
контрол, Вътрешен одитор в публичния сектор.
Николай Иванов Иванчев, специалност: Сче
товодство и контрол, Сертифициран оценител на
недвижими имоти, на търговски предприятия
и вземания на права на интелектуалната и индустриалната собственост и други фактически
отношения, Сертифициран европейски оценител.
Николай Недков Тодоров, специалност: И ко
номика и управление на промишлеността.
Николай Стоянов Ж еленски, специалност:
Планиране на народното стопанство, Извършване
на независим финансов одит по Международните
счетоводни и одиторски стандарти, Оценка на
земеделски земи.
Н иколина Георгиева Танева, специалност:
Стопански и финансов контрол, Банков контрол,
управление на приоритетните оси по ОП за раз
витие на сектор „Рибарство“.
Огнян Здравков Нечев, специалност: Финанси,
Банки и банково дело, Топлоенергетик, Технология
на водите и горивата на ТЕЦ.
Олга Георгиева М иленкова, специалност:
Икономика на труда и социалното дело, Здравна
икономика, Регистриран одитор, Съдебно-счетоводен експерт.
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Оля Николова Василева, специалност: Ф и
нанси.
Орлин Георгиев Константинов, специалност:
Икономист по социално-икономическа инфор
мация.
П авел Лю бенов Д и м и тров, специалност:
Счетоводство и контрол, Дипломиран експертсчетоводител.
Пейо Тошев Йорданов, специалност: Финанси
и кредит, финансови пазари, брокер на ценни
книж а, инвестиционен консултант, сделки с
държавни ценни книжа.
Пенка Кирилова Стоянова, специалност: Сче
товодна отчетност, Икономика и мениджмънт,
Оценител на дълготрайни и оборотни матери
ални активи.
Пепа И ванова К арапанчева, специалност:
Аграрна икономика, Финансово-данъчен контрол.
Петко Парашкевов Миков, специалност: Социално и застрахователно дело.
Петко Пенчев Тодоров, специалност: Счето
водство и контрол.
Петър Илиев Иванов, специалност: Икономика
на вътрешната търговия. Достъп до класифици
рана информация.
Петър Николов Петров, специалност: И ко
номика и организация, Счетоводна отчетност.
Достъп до класифицирана информация.
Петър Панайотов Иванов, специалност: И ко
номика и управление на търговията, Бизнес в
туризма и общественото хранене.
Петър Христов Ковачев, специалност: Ф и
нанси.
Петя Васкова Христова, специалност: Между
народни икономически отношения, Маркетинг.
Петя Костадинова Маринова, специалност:
Счетоводство и контрол, Право.
Петя Любенова Спасова, специалност: Счето
водна отчетност, Право в международния бизнес.
Пламен Асенов Лазаров, специалност: Сче
товодство и контрол, Брокер на ценни книжа,
Борсов посредник. Достъп до класифицирана
информация.
Пламен Борисов Павлов, специалност: Фи
нанси, Валутен и митнически контрол.
Пламен Иванов Антов, специалност: Иконо
мика и организация на вътрешната търговия,
Оценител на цели предприятия, недвижими
имоти, Съдебно-счетоводни и финансово-ценови
експертизи.
Пламен Кимонов Илиев, специалност: Сче
товодство и контрол, Право.
П лам ен С тефанов Ц анков, специалност:
Международни икономически отношения, Ра
диоелектроника.
Победа Гечева Йонова, специалност: Орга
низация м аш инна обработка, иконом ическа
информация.
Полина Димитрова Кавръкова, специалност:
Счетоводство и контрол, Синдик, Оценител на
търговски предприятия и вземания. Достъп до
класифицирана информация.
Рада Ж ивкова Колева, специалност: Финанси
и счетоводство и финансов контрол, Междуна
родни СС.
Радка Илиева Костянева, специалност: Меж
дународни икономически отношения.
Радка Йорданова Бончева, специалност: И ко
номика на промишлеността.
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Радка Ненова Николова, специалност: И ко
номика, планиране и отчетност на промиш ле
ността и строителството - средно образование,
Финансово-счетоводни проблеми.
Радослава Николова Лалова, специалност:
Счетоводство и контрол; Вътрешен одитор в
публичния сектор.
Радост Александрова Димитрова, специалност:
Счетоводство и контрол. Достъп до класифици
рана информация.
Райна Манчова Давидова, специалност: Пуб
лични финанси, Екология, Вътрешен одитор в
публичния сектор. Достъп до класифицирана
информация.
Райна Ц ветанова К ръстева, специалност:
Счетоводство и контрол, Управление на административната дейност.
Рангел Богданов Угляров, специалност: И ко
номика на промишлеността.
Рангел Кирилов Калистратов, специалност:
Счетоводство и контрол.
Ренета И ванова Гергинова, специалност:
Финанси.
Рени Д и м и тр о ва С тоянова, специалност:
Икономика и управление на индустрията, Сче
товодство, финанси и контрол.
Рени Кръстева Стоянова, специалност: Иконо
мика и управление на търговията; Счетоводство
и контрол.
Роза Методиева Христова, специалност: Сче
товодство и контрол.
Розалина Василева Колева, специалност: И ко
номика и управление на търговията, Счетовод
ство, финанси и контрол, МСС, Финансов риск,
валутни опции. Международни разплащ ания,
извършвани от ТБ.
Ромео Илиев Згалевски, специалност: Социално и застрахователно дело.
Росен Руменов Стоянов, специалност: Ф и
нанси, Оценител на търговски предприятия и
вземания.
Росен Стоянов Костов, специалност: Икономи
ка, Оценител на недвижими имоти, на машини
и съоръжения и на цели държавни и общински
предприятия, преобразувани или непреобразувани
в търговски дружества.
Росица Б оянова Георгиева, специалност:
Счетоводна отчетност, Стопанско управление,
Оценител на търговски предприятия и вземания.
Росица Владимирова Шонева, специалност: Ел.
снабдяване и ел. обзавеждане, Експерт-оценител
на оборотни и дълготрайни активи, Автотехническа експертиза - проблеми, методика, пазарна
стойност.
Росица Георгиева Асенова, специалност: И ко
номика и организация на вътрешната търговия.
Росица Иванова Иванова, специалност: Сче
товодство и контрол, Икономика - бизнес ад
министрация.
Росица И ванова М ладенова, специалност:
Икономика и организация на труда, Икономика
на здравеопазването.
Росица Станчева Томова, специалност: И ко
номика и организация на труда.
Румен Д им итров Л ю бенов, специалност:
С четоводна отчетност, С ъдебно-счетоводни
експертизи.
Румен Димитров Цачев, специалност: И ко
номика и организация на труда, Оценител на
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недвижими имоти, цели държавни и общински
предприятия. Достъп до класифицирана инфор
мация.
Румен Цветанов Апотолев, специалност: И ко
номика и управление на търговията, Експертоценител на оборотни и дълготрайни материални
активи.
Румен Цветанов Върбанов, специалност: И ко
номика и организация на труда.
Румяна Александрова Георгиева, специалност:
Икономика и управление в промишлеността.
Доц. Румяна Любомирова Бресничка, специ
алност: Организация на производството и управ
ление в промишлеността, Оценител на търговски
марки и промишлени образци.
Рум яна П етрова Е втим ова, специалност:
Финанси и кредит, Счетоводство с програмен
продукт, Оценител на цели държавни и общински
предприятия.
Румяна Христова Димитрова, специалност:
Финанси и кредит.
Р ум ян а В ергилова Н ачева, специалност:
ОПОИИ (Организация и проектиране на обра
ботката на икономическата информация), Оценка
на електронноизчислителна техника.
Сашка Филева Войнска, специалност: И ко
ном ика - бизнес адм инистрация. Д остъп до
класифицирана информация.
Сашо Христов Николов, специалност: И ко
номика и организация на селското стопанство.
Оценка на недвижими имоти, земеделски земи,
цели държавни и общински предприятия, други
активи (ново и съвременно българско изкуство,
нумизматика, антиквариат, археологически па
метници на културата).
Светла Андреева Жукова-Кукова, специалност:
Икономика и управление на индустрията.
Светла Евтимова Михайлова, специалност:
ОПОИИ (Организация и проектиране на обра
ботката на икономическата информация).
Светла Иванова Деянова, специалност: И ко
номика и организация на вътрешната търговия.
Светла Петрова Иванова-Палукова, специал
ност: Счетоводство и контрол, Експлоатация и
организация на съобщенията, Борсов посредник.
Светла Петрова Пейчева, специалност: Фи
нанси.
Светла Стоянова М ихайлова, специалност:
Търговия (техникум), Анализ на риска за сигур
ност и безопасност при въвеждане и напускане
на стоки на/от митническата територия на ЕС.
Д-р Светослав Веселинов М артинов, спе
циалност: Транспортна техника и технологии,
Доктор по транспорт, корабоплаване и авиация,
Стопанско управление.
Светослава Радева Георгиева, специалност:
Икономика и управление на търговията.
Светослава Сотирова Кангалова, специалност:
Счетоводна отчетност.
Севастианна Петрова Григорова, специалност:
Финанси и кредит, Фирмено счетоводство; Вът
решен одитор в публичния сектор. Достъп до
класифицирана информация.
Сийка Вельова Митева, специалност: Счето
водна отчетност.
Силвия Н иколова Я ким ова, специалност:
Счетоводство на нефинансовите предприятия,
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Счетоводен мениджмънт в търговските дружества,
Здравен мениджмънт.
С илвия С лавчева И ван ова, специалност:
Международна икономика.
Симеон Ананиев Ананиев, специалност: И ко
номика на транспортна фирма, Счетоводство и
контрол. Достъп до класифицирана информация.
Славейка Владимирова Кичева, специалност:
Финанси - Банково дело.
Слънчезар Стоев Стоев, специалност: Счето
водна отчетност.
С неж ана Борисова И лиева, специалност:
Счетоводство и контрол.
Снежана Тодорова П етрова, специалност:
Счетоводна отчетност.
С неж ка К ири лова И ли ева, специалност:
Икономика - бизнес администрация, Стопанско
управление, Счетоводство и контрол.
Софка Петрова Боянова, специалност: Управ
ление и планиране на народното стопанство.
Соня Ангелова Миткова, специалност: Сче
товодство и контрол. Достъп до класифицирана
информация.
Соня Йорданова Пушева, специалност: И ко
номика и управление на социалните дейности.
Счетоводство, финанси и контрол.
Соня М алинова Д им итрова, специалност:
Планиране.
Софрони Георгиев Атанасов, специалност:
Счетоводна отчетност, Оценител на финансови
институции.
Спаска Методиева Атанасова, специалност:
Икономист, икономика на транспорта, оценител
на финансови институции.
Светлана Цветанова Павлова, специалност:
Счетоводство и контрол, експерт-счетоводител,
регистриран одитор.
С неж ка К ири лова И ли ева, специалност:
Счетоводство и контрол, Стопанско управле
ние - Бизнес администрация, Съдебно-счетоводни и финансово-ценови експертизи.
Станислав Веселинов Юрчиев, специалност:
Счетоводство и контрол, Финанси, Право.
Станислав Ганев Божков, специалност: М ар
кетинг и менидж м ънт, МИО, сертифициран
финансов аналитик.
Стефан Иванов Иванов, специалност: Управ
ление на териториалните системи.
Стефан Иванов Мирински, специалност: Прог
нозиране и планиране, Оценка на недвижими
имоти, Оценка на цели държавни и общински
предприятия, преобразувани или непреобразувани
в търговски дружества.
Стилиян Руменов Христов, специалност: Сче
товодство и контрол.
Стоимен Иванов Петков, специалност: Сче
товодство и контрол.
Стойне Василев Василев, специалност: Сче
товодство и контрол.
С тойчо С тоянов Н и колов, специалност:
Икономика на вътрешната търговия. Достъп до
класифицирана информация.
Стоян Делчев Гешев, специалност: Народносто
панско планиране, Оценка на машини и съоръ
жения.
Стоянка Филипова Йорданова, специалност:
Икономика на промишлеността.
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Тамара Александрова Константинова, специ
алност: Счетоводство и контрол.
Тамара Веселинова Гергова, специалност:
Счетоводство и контрол.
Таня В ели нова Б о ж и л о в а, специалност:
Финанси и кредит, Дипломиран експерт-сче
товодител.
Таня Демирева Демирева, специалност: М ар
кетинг, Счетоводство и контрол.
Таня Енева Томова, специалност: Икономика
и управление на индустрията, експерт по съдебно-счетоводни и финансово-ценови експертизи.
Татяна В асилева К ляш ева, специалност:
Счетоводство и контрол, Фирмено управление
и финанси.
Татяна Иванова Илева, специалност: Иконо
мика на промишлеността, Оценител на търговски
предприятия и вземания, Разработване и управ
ление на проекти, финансирани от ЕС.
Татяна Иванова Лукова, специалност: Счето
водство и контрол.
Таня Петрова Георгиева, специалност: Сче
товодство и контрол, Финанси. Достъп до кла
сифицирана информация.
Татяна Христова Д имитрова, специалност:
И коном ика на пром иш леността, Ф инансово
счетоводство, Финансов контрол и одиторски
стандарти, Търговско право.
Теменужка Стойнева Ш аламанова, специал
ност: Организация на производството и управле
ние в промишлеността.
Теменужка Христова Караджова, специалност:
Финанси и кредит.
Тенчо Петков Стоев, специалност: Икономи
ческа информатика, Национална сигурност и
отбрана. Достъп до класифицирана информация.
Тереза Спасова Добрева, специалност: Счето
водство и контрол.
Теодора Василева Златанова, специалност:
Счетоводство и контрол.
Тинка Тодорова Маркова, специалност: И ко
номика на вътрешната търговия.
Тинко Петков Трифонов, специалност: А в
томатизация на дискретни производства, Орга
низация и управление на външната търговия,
Международна търговия.
Тихомир Иванов Тодоров, специалност: Фи
нанси.
Тодорка Йорданова Терзийска-Лилова, спе
циалност: Икономическо планиране, Икономи
ческа ж урналистика, Оценител на търговски
предприятия.
Тошко Николов Поптолев, специалност: Фи
нанси и кредит, Регистриран одитор - Независим
финансов одит на финансови отчети.
Филип Стоянов Генчев, специалност: Финанси.
Ф илка Славова Станимирова, специалност:
Търговия и отчетност в търговията.
Хризантема Павлова Петрова, специалност:
Икономист-счетоводител (средно специално об
разование). Текстообработване. Право.
Христина И ванова Стамова, специалност:
Счетоводна отчетност, Оценител на цели дър
жавни и общински предприятия, на финансови
институции.
Христина Петкова Староманова, специалност:
Счетоводство и контрол.
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Христо Борисов Минков, специалност: И ко
номист по МТС, фирмен мениджмънт.
Христо Валентинов Тодоров, специалност:
Икономика и организация на труда.
Христо Иванов Узунов, специалност: Сче
товодна отчетност. Достъп до класифицирана
информация.
Христо Иванов Стоянов, специалност: Техника
и технология на текстила и облеклото, Финансов
мениджмънт, Оценка на машини и съоръжения,
Сертификат - Обучение за автоексперти, ДВГ,
автомобилна техника и транспорт, Електронна
техника.
Христо Илиев Чамов, специалност: Счето
водна от четност.
Цвета Петрова Хаджиева, специалност: Сче
товодство и контрол.
Цветан Николов Лалев, специалност: И коно
мика и управление на търговията.
Ц ветана Любенова Иванова, специалност:
Счетоводство и контрол.
Цветанка Василева Карабельова, специалност:
Финанси, Оценка на недвижими имоти.
Цветанка Йорданова Вуковска, специалност:
Счетоводство и контрол.
Цветанка Харалампиева Семкова, специал
ност: Финанси.
Цветелина Ангелова Мирчева-Костова, специ
алност: Счетоводство и контрол, Международни
счетоводни стандарти.
Цонка Николова Гергова, специалност: Финан
си и кредит, Оценител на финансови институции,
Банков финансов анализ, Вътрешен контрол.
Юлия Борисова Христова, специалност: Ф и
нанси и кредит.
Юлия Ботева Каримова, специалност: Меж
дународни икономически отношения, Финанси.
Юлия Иванова Нитова, специалност: Счето
водна от четност.
Ю лиян Любомиров Стоянов, специалност:
Счетоводство и контрол.
Юлияна Георгиева Караджинова, специалност:
Икономика и управление на търговията.
Юрий Каменов Йорданов, специалност: Сче
товодство и контрол, Одитор в публичния сектор.
Ю лка Георгиева Дянкова, специалност: Сче
товодна отчетност, Основни характеристики на
системното програмно осигуряване.
Явор Александров Баев, специалност: Ф и
нанси.
Яна Сергеева Данаилова, специалност: Меж
дународни икономически отношения, Оценка на
недвижими имоти.
Я нка Ж елязкова Д ем ирева, специалност:
Статистика, Оценка на търговски предприятия.
Я нка П аскалева Ч ал ъкова, специалност:
Икономика на промишлеността, Международни
счетоводни стандарти.
Янка Първанова Александрова, специалност:
Финанси и кредит, Оценител на недвижими имоти,
на търговски предприятия, на земеделски земи.
Ясен Петров Стефанов, специалност: Счето
водство и контрол, Вътрешен одит в публичния
сектор. Достъп до класифицирана информация.
4.3. Съдебно-стокова експертиза
Александър Александров Маринов, специал
ност: Финансов мениджмънт.

В Е СТ Н И К

БРОЙ

15

Александър Иванов Кюркчиев, специалност:
М атематика, Статистика, начисляване на ин
флацията, лихвените проценти и промили върху
цени и задължения.
Ангелина Тодорова Божилова, специалност:
Счетоводство и контрол, Оценител на машини
и съоръжения, активи - движимо имущество,
методология, проблеми и аспекти, Експерт по
счетоводни и финансово-ценови експертизи.
А нелия И ван ова С тойкова, специалност:
Прогнозиране и планиране на икономическите
системи, Европейска административна практика.
Анелия Стойчова Цолова, специалност: Бизнес
финанси. Счетоводство и контрол.
Анета Евгениева Янкова, специалност: Уп
равление и планиране на народното стопанство,
Организация и технология на държавния финан
сов контрол, Оценка на счетоводни и финансови
експертизи.
Анжелика Любенова Ковачева, специалност:
Финанси, Съдебно-счетоводни експертизи.
Ани Йорданова Деянова, специалност: Сче
товодна отчетност.
Ани Любомирова Георгиева-Спасова, специ
алност: Счетоводна отчетност, Международни
счетоводни стандарти.
Антония Димитрова Факалийска-Пендичева,
специалност: Финанси и кредит, Оценител на
цели държавни и общински предприятия, земе
делски земи и трайни насаждения, търговски
предприятия и вземания. Достъп до класифици
рана информация.
Ардян Хюсни Дурмиши, специалност: М арке
тинг, Стопанско управление, Съдебни финансо
во-икономически експертизи, данъчни проблеми
и одит.
Антоний Стойнев Бойков, специалност: Сче
товодство и контрол.
Биляна Д емирева Д емирева, специалност:
Счетоводство и контрол, Икономика - бизнес
администрация, Специалист по маркетинг.
Бож идара Кръстева Томова, специалност:
Бизнес администрация със специализация здра
вен менид жмънт.
Бонка Стоянова Енчева, специалност: Ф инан
си, Финанси на предприятието, Икономическа
информатика.
Валентин Генчев Гетов, специалност: Управ
ление и икономика на АПП, Оценител на цели
държавни и общински предприятия.
Валентин Радославов Тодоров, специалност:
Икономика и управление в транспорта, Между
народен транспорт.
Валери Ганчев Пелов, специалност: Икономика
на търговията, Валутен и митнически контрол,
финанси и счетоводство.
Валери Пламенов Донев, специалност: Фи
нанси, Оперативно счетоводство.
Валери Христов Христов, специалност: Ор
ганизация на производството и управление в
транспорта.
Венета Раднева Д им итрова, специалност:
Публични финанси, Външна търгови я и меж д ународно право.
Ваня Великова Григорова, специалност: Сче
товодство и контрол.
Ваня Димитрова Петрова, специалност: И ко
номика и управление на търговията, Счетоводство
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и контрол, МИО, Право, Оценка на права на
интелектуалната и индустриалната собственост,
цели държавни и общински предприятия, пре
образувани или непреобразувани в търговски
дружества. Достъп до класифицирана информация.
Васил Иванов Вутов, специалност: Публична
а д м и н ис т р а ц и я - Уп р а в лен и е н а европ ейск и
проекти, Застрахователно дело.
Васил Стоилов Бонев, специалност: И коно
мика, организация и управление на селското
стопанство; Оценител на машини и съоръжения,
активи, земеделски земи.
Васко Крумов Ефремов, специалност: Счето
водна от четност.
Величка Генчева Тодрова, специалност: П ла
ниране, Финанси и счетоводство, Счетоводство,
финанси и контрол, Оценител на търговски
предприятия и вземания, машини и съоръжения,
цели държавни и общински предприятия.
Велян Ж елезчев Ж елезчев, специалност:
Финанси.
Венелин Борисов Томов, специалност: Сче
товодна отчетност. Достъп до класифицирана
информация.
Венелин Владелинов Кудинов, специалност:
Финанси, Съдебно-счетоводни и финансово-ценови експертизи.
Венета Георгиева Платиканова, специалност:
Счетоводство и контрол, Ф инанси, А грарна
икономика.
Венцислав Иванов Иванов, специалност: Ф и
нанси, МИО, Оценител на търговски предприятия
и вземания.
Вера Николова Коларова, специалност: И ко
номика и управление на търговията.
Весела М аринкова М исалева, специалност:
Социално и застрахователно дело, Икономистсчетоводител.
В еселин Д и м и тров Я нков, специалност:
Организация на производството и управление
в промиш леността, Ръководител движение и
търговска експлоатация.
Веселина Георгиева Попова, специалност: Ико
номика - бизнес администрация, Счетоводство и
контрол, Оценител на търговски предприятия,
Оценител на инвестиционен проект.
В есел и н а И л и ев а Т ан ева, сп ец и ал н ост:
ОПОИИ.
Веска Любомирова Иванова, специалност:
Счетоводство и контрол.
Виолета Димитрова Младенова, специалност:
Икономика и управление на промишлеността.
Достъп до класифицирана информация.
Виолета Николова Стоянова, специалност:
Счетоводство и контрол.
Виолета Тодорова Владимирова, специалност:
Счетоводство и контрол.
Виолина Стойчова Рангелова, специалност:
Аграрна икономика, Икономист по АПП, Валутен
касиер и обменител.
Владимир Емилов Григоров, специалност:
Финанси, Икономика и международни отношения.
Владимир Петков Георгиев, специалност:
Икономика и организиция на труда.
Галина М ихайлова П оборникова-Боянова,
специалност: Финанси.
Генади Христов Ангелов, специалност: Публична администрация, Вътрешен одитор в публичния
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сектор, Оценител на земеделски земи и трайни
насаждения, на недвижими имоти.
Георги Ганов Иванов, специалност: Икономика
и организация на вътрешната търговия, Финанси
на предприятията. Международни икономически
отношения.
Георги Добрев Господинов, специалност: И ко
номика на индустрията, стопанска логистика,
въздушна спедиция.
Георги Драгомиров Бакърджиев, специалност:
Финанси и кредит, Одит и контрол на бюджетни
организации.
Георги Сандов Николов, специалност: Ф инан
си. Счетоводство и контрол.
Георги Филипов Кляшев, специалност: Марке
тинг, кинотехника и видеотехника, професионална
компетентност за превоз на товари.
Григор Д им итров Григоров, специалност:
Икономика на вътрешната търговия.
Даня Николова Иванова, специалност: Сче
товодна отчетност.
Дафинка Василева Лазарова, специалност:
Финанси, Информационни технологии в банко
вото дело.
Диана Цветкова Христова, специалност: Елек
тронна техника ППМ Е, Оценител на машини и
съоръжения.
Даниела Цонева Петрова-Нешева, специал
ност: Химични технологии, Застрахователно и
социално дело, Счетоводство и одит, Оценител
на недвижими имоти, Оценител на машини и
съоръжения, Оценител на земеделски земи и
трайни насаждения.
Деница Юриева Маринова, специалност: Сче
товодство и контрол.
Десислава Антонова М ашалова, специалност:
Счетоводство и контрол, Финансов мениджмънт.
Десислава Георгиева Панталеева, специалност:
Икономика и управление на търговията.
Десислава Йорданова Тодорова, специалност:
Счетоводство и контрол.
Диан Сергеев Тишевишки, специалност: Сче
товодство и контрол, одит, банково дело, индивидуално и фирмено/корпоративно кредитиране,
финанси, финансов анализ, управление на риска,
международна икономика, мениджмънт.
Диана Йорданова Деянова-Рангелова, специал
ност: Счетоводство и контрол, Вътрешен одитор
в публичния сектор, Регистриран одитор.
Димитричка Стойчева Стефанова, специал
ност: Счетоводна отчетност.
Димитър Георгиев Бакърджиев, специалност:
Финансов контрол.
Димитър Ж ивков Живков, специалност: Со
циално-икономическо планиране.
Димитър Иванов Франзелов, специалност:
Финанси, Оценител на търговски предприятия
и вземания.
Д им итър К ирилов Радонов, специалност:
Счетоводство и контрол.
Димитър Маринов Карадимитров, специал
ност: Икономика на съобщенията.
Д им итър Тодоров М илушев, специалност:
Счетоводна отчетност, Оценител на инвестици
онен проект.
Донка Бончева Чешмеджиева, специалност:
Счетоводство и контрол.
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Дора Любенова Гърчева, специалност: Сче
товодство и контрол, Оценител на недвижими
имоти и земеделски земи.
Евгения М иркова Рангелова, специалност:
Икономика на кооперациите, Икономист.
Екатерина И ванова Савова, специалност:
Финанси.
Елена Ангелова Константинова-Игнатиевска,
специалност: Икономика на външната търговия.
Достъп до класифицирана информация.
Елена Георгиева Павлова, специалност: Сче
товодство и контрол, Маркетинг.
Елена Д им итрова Видолова, специалност:
Счетоводство и контрол.
Елена Йорданова Митева, специалност: М ар
кетинг и мениджмънт, Експерт по счетоводни и
финансово-ценови експертизи, оценка на недвижи
ми имоти. Достъп до класифицирана информация.
Елена Петрова Павлова, специалност: Счето
водство и контрол.
Елена Сталинова Ковачева, специалност: И ко
номика на търговията, Стопанско управление,
Икономист-счетоводител.
Елза Георгиева Ангелова, специалност: И ко
номика и организация на МТС, Оценител на
недвижими имоти, Брокер на стоковата борса,
Оценителска правоспособност.
Е лисавета Владова Ж екова, специалност:
Икономика и организация на труда, Оценител
на търговски предприятия.
Емил Атанасов Марин, специалност: И ко
номика, счетоводство и контрол, оценител на
търговски предприятия и вземания, на права на
интелектуалната и индустриалната собственост
и други фактически отношения.
Емил Върбанов Томов, специалност: Орга
низация на производство и управление в про
мишлеността.
Емил Димитров Нейков, специалност: Сче
товодство и контрол. Достъп до класифицирана
информация.
Емил Костов Ангелов, специалност: Ф инан
си - Банково дело.
Емилия Тодорова Милушева, специалност:
Икономика и организация на вътрешната тър
говия.
Ж ени Петкова Гаджалова, специалност: Сче
товодна отчетност, Публична администрация.
Жулиета Страшимирова Господинова, специ
алност: Икономика на строителството, Оценител
на недвижими имоти, земеделски земи и подоб
ренията върху тях; Оценител на цели държавни
и общински предприятия.
Златка Николова Златинова, специалност: Ико
номика и организация на вътрешната търговия.
Златка Танева Добрева, специалност: И ко
номика на вътрешната търговия, Оценител на
земеделски земи. Д остъп до класиф ицирана
информация.
Зорница Николаева Иванова, специалност:
Икономика и организация на материално-тех
ническото снабдяване, Оценител на недвижими
имоти, машини и съоръжения.
Зоя Методиева Владимирова, специалност:
Планиране на народното стопанство, Икономист.
Зоя Руменова Андреева, специалност: Сче
товодство и контрол, Счетоводство и одитинг.
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Ивайло Николов Бойчев, специалност: Сче
товодна отчетност, Международни счетоводни
стандарти.
Иван Грозданов Христов, специалност: И ко
номика и управление на промишлеността.
Иван Димитров Петров, специалност: И ко
номика на труда и социално дело.
Иван Петров Йонов, специалност: Счетоводна
отчетност, Вътрешен одитор в публичния сектор.
Достъп до класифицирана информация.
Иван Петров Ласков, специалност: Счетоводна
отчетност, Икономика, организация и управление
на промишленото производство.
Иван Христов Узунов, специалност: Финанси
и кредит, Счетоводство на селското и горското
стопанство, М ениджмънт и маркетинг на малка
фирма и средно предприятие. Достъп до класи
фицирана информация.
И велина Христова М анчева, специалност:
Финанси.
Илия Стефанов Алексиев, специалност: Н а
родностопанско планиране.
Илка Нецова Георгиева, специалност: Счето
водство и контрол.
Йордан Атанасов Моллов, специалност: Ста
тистика и иконометрия, Международни връзки,
Бизнес администрация - финанси/счетоводство,
Доктор по организация и управление извън сфе
рата на материалното производство.
Йордан Иванов Павлов, специалност: Ф инан
си, Индустриален мениджмънт, Счетоводство и
одит по международни стандарти, Банково дело,
Оценител на недвижими имоти, Оценител на
машини и съоръжения.
Йорданка Павлова Лазарова, специалност:
Икономика на труда, Оценител на оборотни и
дълготрайни активи.
Йорданка П етрова Д анкова, специалност:
Финанси, Икономика, Оценител на търговски
предприятия и вземания.
Йорданка Спасова Стефанова, специалност:
Икономика на индустрията - ОПУП, Дипломи
ран експерт-счетоводител, дипломиран одитор.
Йорданка Стойнева К анова, специалност:
Икономика и организация на МТС, Фирмено
счетоводство, Мениджмънт, Проектиране на АСУ.
Кирил Георгиев Кирилов, специалност: По
литология, Финанси - Банково дело.
Кирил Димитров Георгиев, специалност: Фи
нанси, Счетоводство и контрол, Право.
Камелия Николаева Георгиева, специалност:
Стопанско управление, Международна икономика.
Капка Петрова Чакова, специалност: Финанси,
Икономика.
Кирил Василев Будинов, специалност: М ар
кетинг, Технология на животински хранителни
продукти, консервация и обществено хранене.
Красимира Страхилова Илиева, специалност:
Финанси и банково дело.
Красимира Цветкова Горянова, специалност:
Икономика и организация на труда, Междуна
родни счетоводни стандарти, Съдебно-счетоводни
експертизи - Финанси и счетоводство.
Кристена Илиева Божилова, специалност: Фи
нанси и кредит, Оценител на недвижими имоти.
Лазарина Николова Койчева, специалност:
Икономика на вътрешната търговия. Достъп до
класифицирана информация.
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Л идия Гергинова П еткова, специалност:
Счетоводство и контрол, Дипломиран експертсчетоводител и регистриран одитор.
Лидия Петрова Лютакова, специалност: Сче
товодство и контрол.
Л илия Борисова Арнаудова, специалност:
Финанси и кредит, счетоводство и контрол.
Лилия Василева Иванова, специалност: Сче
товодство и контрол.
Лиляна Петрова Райкова, специалност: И ко
номика на промишлеността.
Любомир Константинов Васев, специалност:
Икономика и организация на вътрешната търго
вия, Фирмено счетоводство и автоматизация на
счетоводната дейност, Маркетинг и мениджмънт.
Любомир Петров Герджиков, специалност:
Международни икономически отношения, Транспортно строителство - пътно строителство, Оцен
ка на недвижими имоти, търговски предприятия.
Любомир Цветков Йотов, специалност: Меж
дународни икономически отношения, Съдебносчетоводни експертизи.
Людмила Недялкова Колева, специалност:
Счетоводна отчетност, Оценка на цели държавни
и общински предприятия, преобразувани или
непреобразувани в търговски дружества.
Мануела Евгениева Киркова, специалност:
Счетоводство и контрол.
М аргарита Петкова Динкова, специалност:
Финанси и кредит.
М ариана Иванова Чапарова, специалност:
Промишлено и гражданско строителство, Оценка
на недвижими имоти.
М арина К ънчева Лю бенова, специалност:
Управление и планиране на народното стопан
ство, Вътрешен одитор в публичния сектор,
Експерт - проверител на измами.
Мариана Стефанова Станева, специалност:
И коном ическа инф орм атика, И коном ика на
транспорта, Счетоводство с програмен продукт,
Международно икономическо сътрудничество,
Оценител на недвижими имоти, Оценител на
недвижими имоти, машини и съоръжения.
Мариета Руменова Найденова-Георгиева, спе
циалност: Счетоводство и контрол.
М ариетка Енева Бодж акова, специалност:
Електронна техника, Счетоводство и контрол,
Международни счетоводни стандарти, Курс за
работа с микрокомпютърна техника и програмен
продукт „КОНТО“, Съдебни финансово-икономи
чески експертизи, Съдебни електротехнически
експертизи.
Марийка Тодорова Николова, специалност:
Народностопанско планиране.
Марина Веселинова Златарева, специалност:
Финансов мениджмънт, Финансово-счетоводна
и правна дейност на фирмите, Курс по фирмено
счетоводство.
Марина Кирилова Здравкова, специалност:
МИО, среден мениджър.
Марина Христозова Кръстева, специалност:
Счетоводство и контрол, Регистриран одитор.
Мария Иванова Чочева-Тончева, специалност:
Счетоводна отчетност, Оценка на търговски пред
приятия, земеделски земи, инвестиционен проект.
Марияна Ангелова Шиндова-Диева, специал
ност: Икономист по транспорта.
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Марта Христова Старирадева, специалност:
Икономика на транспорта.
Мартин Христов Йотов, специалност: Финанси
на предприятията, Вътрешен одитор на ISO-9001.
Меглена Петрова Желенска, специалност: Мар
кетинг и мениджмънт, Счетоводство и контрол.
Методи Петров Методиев, специалност: И ко
номика и управление на промишлеността.
М иглена А нтонова Павлова, специалност:
Счетоводство и контрол, Независим финансов
одит. Достъп до класифицирана информация.
Милвена Асенова Стоичкова, специалност:
Счетоводство и контрол.
Милена Димова Рашева, специалност: Сче
товодство и контрол, Икономика и управление
на индустрията.
Милена Рангелова Кръстева, специалност:
Стопанско управление. Международна икономика.
Митнически, валутен и банков контрол.
Милена Станимирова Илиева, специалност:
Стопански и финансов контрол. Счетоводна от
четност. Вътрешен одит.
Милита Йорданова Христова, специалност:
Управление и планиране, Дипломиран одитор,
Експерт по съдебно-счетоводни и финансовоценови експертизи.
Милка Манолова Гогова, специалност: И ко
номика и управление на търговията, Оценител
на недвижими имоти.
Милю Петков Герганов, специалност: Счето
водна отчетност.
М ирела Георгиева П еткова, специалност:
Счетоводство и контрол.
М ирослав Ж еков Н иколов, специалност:
Финанси, Вътрешен одитор в публичния сектор.
М ирослав Ненков М аринов, специалност:
Счетоводство и контрол.
Михаела Любомирова Йоргова, специалност:
Икономика на промишлеността.
Методи Петров Методиев, специалност: И ко
номика и управление на промишлеността.
Надя Русева Будинова, специалност: Техноло
гия на растителните, хранителните и вкусовите
продукти, Банки и банково дело, Брокер на ценни
книжа, Инвестиционен консултант.
Н адя С илуанова И в ан о в а, специалност:
Счетоводство и контрол, вътрешен одитор в
публичния сектор.
Н аталия Петрова К аменова, специалност:
Финанси и кредит. Достъп до класифицирана
информация.
Нели Ж елева Терзиева, специалност: Стокознание.
Нели Иванова Недялкова, специалност: Уп
равление и планиране народното стопанство,
оценител на недвижими имоти, на търговски
предприятия и вземания.
Нели Петрова Михайлова, специалност: И ко
номика на индустрията, Счетоводство, Право.
Н иколина Георгиева Танева, специалност:
Стопански и финансов контрол, банков контрол,
управление на приоритетните оси по ОП за раз
витие на сектор „Рибарство“.
Николай Иванов Иванчев, специалност: Сче
товодство и контрол, Сертифициран оценител на
недвижими имоти, на търговски предприятия
и вземания и на права на интелектуалната и
индустриалната собственост и други фактически
отношения, Сертифициран европейски оценител.
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Николай Недков Тодоров, специалност: И ко
номика и управление на промишлеността.
Николай Стоянов Ж еленски, специалност:
Планиране на народното стопанство, Извършване
на независим финансов одит по Международните
счетоводни и одиторски стандарти, Оценка на
земеделски земи.
Оля Николова Василева, специалност: Ф и
нанси.
П авел Лю бенов Д им итров, специалност:
Счетоводство и контрол, Дипломиран експертсчетоводител.
Пенка Александрова Делчева, специалност:
Организация на производство и управление в
транспорта. Оценка на недвижими имоти, обо
ротни и дълготрайни активи. Достъп до класи
фицирана информация.
Пепа И ванова К арапанчева, специалност:
Аграрна икономика, Финансово-данъчен контрол.
Петър Илиев Иванов, специалност: Икономика
на вътрешната търговия. Достъп до класифици
рана информация.
Петър Любенов Брънеков, специалност: ДСТ.
Електроинженер.
Петър Николов Петров, специалност: И ко
номика и организация, Счетоводна отчетност.
Достъп до класифицирана информация.
Петър Христов Ковачев, специалност: Ф и
нанси.
Петко Пенчев Тодоров, специалност: Счето
водство и контрол.
Петя Любенова Спасова, специалност: Счето
водна отчетност, Право в международния бизнес.
Пламен Борисов Павлов, специалност: Ф и
нанси, Валутен и митнически контрол.
Пламен Иванов Антов, специалност: И коно
мика и организация на вътрешната търговия.
О ценител на цели предприятия, недвижими
имоти, Съдебно-счетоводни и финасово-ценови
експертизи.
П лам ен С теф анов Ц анков, специалност:
Международни икономически отношения, Ра
диоелектроника.
Полина Димитрова Кавръкова, специалност:
Счетоводство и контрол, Синдик, Оценител на
търговски предприятия и вземания. Достъп до
класифицирана информация.
Радко И ванов Чапаров, специалност: Тех
нология на м еталите, О ценка на маш ини и
съоръжения в сферата на маш иностроителната
и м еталообработващ ата промиш леност, хра
нително-вкусовата промишленост, търговията,
общественото хранене и транспорта. Достъп до
класифицирана информация.
Райна Манчова Давидова, специалност: Пуб
лични финанси, Екология, Вътрешен одитор в
публичния сектор. Достъп до класифицирана
информация.
Роза Методиева Христова, специалност: Сче
товодство и контрол.
Росен Руменов Стоянов, специалност: Ф и
нанси, Оценител на търговски предприятия и
вземания.
Росица Б оянова Георгиева, специалност:
Счетоводна отчетност, Стопанско управление,
Оценител на търговски предприятия и вземания.
Росица Иванова Иванова, специалност: Сче
товодство и контрол, Икономика - бизнес ад
министрация.
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Росица Станчева Томова, специалност: И ко
номика и организация на труда.
Румен Д им итров Л ю бенов, специалност:
С четоводна отчетн ост, С ъдебно-счетоводни
експертизи.
Румен Цветанов Апотолев, специалност: И ко
номика и управление на търговията, Експертоценител на оборотни и дълготрайни материални
активи.
Р ум ян а В ергилова Н ачева, специалност:
ОПОИИ (Организация и проектиране на обра
ботката на икономическата информация), Оценка
на електронноизчислителна техника.
Светла Петрова Иванова-Палукова, специал
ност: Счетоводство и контрол, Експлоатация и
организация на съобщенията, Борсов посредник.
Светла Петрова Пейчева, специалност: Фи
нанси.
Светлана Георгиева Димитрова-Караджова,
специалност: Счетоводство и контрол, Между
народни счетоводни стандарти.
Светослава Радева Георгиева, специалност:
Икономика и управление на търговията.
Светослава Сотирова Кангалова, специалност:
Счетоводна отчетност.
Слънчезар Стоев Стоев, специалност: Счето
водна отчетност.
Снежана Тодорова П етрова, специалност:
Счетоводна отчетност.
С неж ка К и ри лова И ли ева, специалност:
Икономика - бизнес администрация, Стопанско
управление, Счетоводство и контрол.
Соня Йорданова Пушева, специалност: И ко
номика и управление на социалните дейности.
Счетоводство, финанси и контрол.
Соня Ангелова Миткова, специалност: Сче
товодство и контрол. Достъп до класифицирана
информация.
Софрони Георгиев Атанасов, специалност:
Счетоводна отчетност, Оценител на финансови
институции.
Светла Иванова Деянова, специалност: И ко
номика и организация на вътрешната търговия.
С неж ка К и ри лова И ли ева, специалност:
Счетоводство и контрол, Стопанско управле
ние - Бизнес администрация, Съдебно-счетоводни и финансово-ценови експертизи.
Станислав Веселинов Юрчиев, специалност:
Счетоводство и контрол, Финанси, Право.
С тойчо С тоянов Н и колов, специалност:
Икономика на вътрешната търговия. Достъп до
класифицирана информация.
Стоян Делчев Гешев, специалност: Народносто
панско планиране, Оценка на машини и съоръ
жения.
Таня Велинова Божилова, специалност: Финан
си и кредит, Дипломиран експерт-счетоводител.
Таня Демирева Демирева, специалност: М ар
кетинг, Счетоводство и контрол.
Татяна В асилева К ляш ева, специалност:
Счетоводство и контрол, фирмено управление
и финанси.
Тинка Тодорова Маркова, специалност: И ко
номика на вътрешната търговия.
Тинко Петков Трифонов, специалност: А в
томатизация на дискретни производства, Орга
низация и управление на външната търговия,
Международна търговия.
Филип Стоянов Генчев, специалност: Финанси.
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Цветанка Йорданова Вуковска, специалност:
Счетоводство и контрол.
Цветанка Харалампиева Семкова, специал
ност: Финанси.
Хризантема Павлова Петрова, специалност:
Икономист-счетоводител (средно специално об
разование). Текстообработване. Право.
Христо Борисов Минков, специалност: И ко
номист по МТС, фирмен мениджмънт.
Христо Иванов Узунов, специалност: Сче
товодна отчетност. Достъп до класифицирана
информация.
Христо Иванов Стоянов, специалност: Техника
и технология на текстила и облеклото, Финансов
мениджмънт, Оценка на машини и съоръжения,
Сертификат - Обучение за автоексперти, ДВГ,
автомобилна техника и транспорт, Електронна
техника.
Цвета Петрова Хаджиева, специалност: Сче
товодство и контрол.
Цветелина Ангелова Мирчева-Костова, специ
алност: Счетоводство и контрол, Международни
счетоводни стандарти.
Цветан Николов Лалев, специалност: И коно
мика и управление на търговията.
Цветолюб Лазаров Павлов, специалност: Ра
дио- и телевизионна техника, Фирмен менидж
мънт, Оценка на цели държавни и общински
предприятия, преобразувани и непреобразувани
в търговски дружества, Оценка на машини и
съоръжения, оборотни и дълготрайни активи,
Европейски компютърен сертификат - експерт.
Достъп до класифицирана информация.
Цонка Николова Гергова, специалност: Финан
си и кредит, Банков финансов анализ, Вътрешен
контрол, Оценител на финансови институции.
Ю лиян Любомиров Стоянов, специалност:
Счетоводство и контрол.
Юлияна Георгиева Караджинова, специалност:
Икономика и управление на търговията.
Ю лка Георгиева Дянкова, специалност: Сче
товодна отчетност, Основни характеристики на
системното програмно осигуряване.
Юрий Каменов Йорданов, специалност: Сче
товодство и контрол, Одитор в публичния сектор.
Яна Стоянова Дешева, специалност: Физика
и математика, Счетоводство и контрол, Банково
и бюджетно счетоводство.
Янка Първанова Александрова, специалист:
Ф инанси и кредит, Оценител на недвижими
имоти, на търговски предприятия, на земедел
ски земи.
Я нка Ж елязкова Д ем ирева, специалност:
Статистика, Оценка на търговски предприятия.
5.
т изи“

Клас „Съдебни инженерно-технически експер

5.1. Съдебна инженерно-техническа експертиза
Адриан Иванов Трънкаров, специалност: Гор
ско стопанство, Стопанско управление, Оценител
на недвижими имоти, машини и съоръжения. Ре
гистриран в публичния регистър за упражняване
на частна лесовъдска практика и за извършване
на дейности в горския фонд.
Адриана Николаева Джокова, специалност:
Промишлено и гражданско строителство - тех
нология, Оценка на недвижими имоти.
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Албен Раш ков Родопманов, специалност:
Транспортно строителство - пътно строителство,
Стопанско управление - стопански бизнес.
Албена Георгиева К ръстева, специалност:
Инженерна химия.
А л ек сан д р ета Н и к о л аева В ърб ан човска,
специалност: Промишлено и гражданско строи
телство - конструкции, Оценител на недвижими
имоти.
Александър Василев Пенев, специалност:
Промишлено и гражданско строителство.
Александър Велков Гоцев, специалност: Топ
лотехника.
Александър Кирилов Кънев, к.т.н., специал
ност: Металургия на черни метали.
Алекси А танасов Ч и ли ков, специалност:
Механично уредостроене, Оценител на интелек
туална и индустриална собственост, машини и
съоръжения в сферата на машиностроенето, спе
циалното производство, приборите и средствата
за автоматизация, електронната промишленост,
леката и тежката промишленост.
Анастас Русков Русков, специалност: Геоде
зия, фотограметрия и картография, Оценител на
недвижими имоти.
Анастасия Иванова Бошнакова, специалност:
Архитектура, Промишлено и гражданско строи
телство - конструкции, Опазване на паметниците
на културата.
Анастасия Райкова Белопитова, специалност:
Промишлено и гражданско строителство, Оце
нител на недвижими имоти.
А натоли Веселинов Петров, специалност:
Индустриален мениджмънт - инженер-мениджър,
Управление на софтуерни активи, правосопособен да извършва софтуерен одит на физически и
юридически лица.
Ангел Димитров Илиев, специалност: Геоде
зия, фотограметрия и картография, Оценка на
недвижими имоти.
Ангел Кирилов Ангелов, специалност: Автомо
билни войски, Транспортна техника и технология,
Автоконтрольор.
Ангел Петров Муташки, специалност: Техно
логия на полимерите, текстила и кожите - инженер-химик, Вътрешен одитор.
Андрей Страхилов Герасимов, специалност:
Промишлено и гражданско строителство - кон
струкции.
А нета Георгиева К ам енова-В апордж иева,
специалност: Промишлено и гражданско стро
ителство, Оценител на недвижими имоти, цели
предприятия.
Анета Златева Иванова, специалност: Минен
инженер по разработка на полезни изкопаеми,
МИО и външноикономическа дейност, Оценител
на търговски предприятия и вземания.
Анж ел Евгениев Д им итров, специалност:
Машинен инженер - хидравлика и пневматика,
Оценител на машини и съоръжения, Оценител
на търговски предприятия и вземания.
Анна Василева Петрова, специалност: Дърво
обработване и производство на мебели, Инженердизайнер - Производство на мебели.
Анна Здравкова Балевска, специалност: А в
томатизация на производството, Оценител на
машини и съоръжения, недвижими имоти.
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А нтоанела Дончева Цукева, специалност:
Промишлено строителство - конструкции, Кон
струкции на сгради и съоръжения, Оценител на
недвижими имоти.
Антоанета Атанасова Каръмчева-Георгиева,
специалност: Технология на металите и метало
обработваща техника, Оценител на машини и
съоръжения, активи.
Антоанета Василева Христова, специалност:
Промишлено и гражданско строителство, Оце
нител на недвижими имоти, на земеделски земи,
подобренията и трайните насаждения върху тях.
Антоанета Величкова Ганчева, специалност:
Промишлено и гражданско строителство - кон
струкции, Оценител на недвижими имоти, тър
говски предприятия и вземания.
А нтоанета И ванова Донова, специалност:
Земеустройство, Технически дейности при при
лагане на ЗСПЗЗ, ЗВСГЗГФ.
Антон Михайлов Михайлов, специалност: Хи
мическа технология на дървесината, Икономика,
организация и управление на химическите произ
водства, Оценител на права на интелектуалната и
индустриалната собственост и други фактически
отношения, търговски предприятия и вземания,
финансови активи и финансови институции, м а
шини и съоръжения, недвижими имоти, експерт
по ЕО и ОВОС.
Антони Вълков Запрянов, специалност: М а
шинен инженер, Военен инженер по експлоата
ция на автотранспортната техника. Достъп до
класифицирана информация.
Антония Господинова Чепилева, специалност:
Архитектура, Пълна проектантска правоспособ
ност.
Асен Драгомиров Стоянов, специалност: Стро
ителен инженер по конструкции на промишлени,
жилищ ни и обществени сгради.
Асен Станков Димитров, специалност: А в
томатика и информационни технологии, Автотехническа експертиза.
Апостол Йорданов Ангелов, специалност: Дви
гатели с вътрешно горене, Оценител на машини и
съоръжения в сферата на машиностроенето, м е
талообработващата промишленост и транспорта.
Атанас Георгиев Черпоков, специалност: Во
доснабдяване и канализация.
Атанас Димитров Атанасов, специалност: И з
числителна техника, Автотехническа експертиза,
Оценител на машини и съоръжения в сферата
на електронната промишленост, химическата
промишленост и автотранспорта.
Атанас Димитров Филипов, специалност: Ел.
централи и мрежи.
А танас Д им итров Ц вятков, специалност:
Топлоенергетика, Електроенергетика и електро
обзавеждане, Елек тробезопасност.
Атанас Илиев Ж елязков, специалност: Дви
гатели с вътрешно горене, Оценител цели дър
жавни и общински предприятия, на машини и
съоръжения.
Атанас Михайлов Орозов, специалност: Земеустройство.
Атанас Сотиров Дробенов, специалност: Инженер-технолог по обществено хранене.
Ахинора Димитрова Лазарова, специалност:
Технология на машиностроенето, Застраховател
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но и социално дело, Ефективно управление на
промишленото предприятие.
Бисер Борисов Тодоров, специалност: Топлоснабдяване, газоснабдяване и вентилация.
П рофесионална компетентност в областта на
ценообразуването на недвижимите имоти и стро
ителството. Оценка на финансовата ефективност,
финансиране и кредитиране, площообразуване,
технически паспорт и енергийна ефективност.
Б огом и л Георгиев Л азаров, специалност:
Технология на маш иностроенето, Бизнес м е
ниджмънт.
Божидар Христов Дончев, специалност: Транспортно строителство - жп строителство.
Бойка Стефанова Валева-Тодорова, специал
ност: Технология на машиностроенето и мета
лорежещите машини, Топлинен счетоводител.
Бойко Белчев Колев, специалност: Уредостро
ене, Оценител на машини и съоръжения.
Бойко Тодоров Калъчев, специалност: Техно
логия и организация на жп транспорт, Оценител
на оборотни и дълготрайни активи, Автотехническа експертиза.
Бойко Христов Панчев, специалност: Архи
тектура.
Борис Борисов Стамболиев, специалност:
Архитектура.
Борис Георгиев Петков, специалност: Хидра
влика и пневматика.
Борис Л ю бомиров Станчев, специалност:
Архитектура.
Борис Милчев Милев, специалност: Техноло
гия и организация на железопътния транспорт,
технически надзор на парни и водогрейни котли,
съдове под налягане, газови уреди и инсталации,
Системи по качество и вътрешни одити.
Борислав Георгиев Гетов, специалност: Елек
тротехника. Електроенергетика.
Б ори сл ав Георгиев П опов, специалност:
Горско стопанство, Оценка на гори и на земи в
горския фонд, Оценка на недвижими имоти и
земеделски земи.
Борислав Младенов Савов, специалност: Земеустройство, Оценител на недвижими имоти.
Борислав Рангелов Йорданов, специалност:
Промишлена топлотехника.
Валентин Ангелов Миленов, специалност:
Електротехника, Доктор - електрически машини.
В алентин А танасов Петков, специалност:
Транспортно строителство - пътно строителство,
Оценител на земи, сгради, съоръжения, пътища,
строителство, ремонт и поддържане.
Валентин Лозанов Лозев, специалност: М а
шинен инженер.
В алентин Рачев С им еонов, специалност:
Пътно строителство. Достъп до класифицирана
информация.
Валентина Асенова И лиева, специалност:
И нженерна геоекология, Добив, транспорт и
съхранение на нефт и газ.
Валентина Стефанова Николова, специалност:
Технология на машиностроенето и металореже
щи машини, Оценка на машини и съоръжения.
Достъп до класифицирана информация.
Валентина Стоянова Стоянова, специалност:
Промишлено и гражданско строителство, Оце
нител на недвижими имоти.
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Валентина Иванова Георгиева, специалност:
Електрически машини и съоръжения.
Доц. д-р Валери Емилов Митков, специал
ност: Металургия на черните метали, Техника и
технология на взривните работи, МИО и ВИД.
Валтер Евгениев Костадинов, специалност:
Машинен инженер, Патентопритежател и изо
бретател.
Валтер Николов Колев, специалност: Летецпилот от БГА, Летателна експлоатация на въз
душния транспорт, Международни икономически
отнош ения и външ ноиконом ическа дейност,
Система за управление на безопасността на по
летите, Въздушно законодателство, Методичен
курс за проверяващ летателен персонал, Превоз
на опасни товари по въздуха.
Валя Стефанова Петрова, специалност: Транспортно строителство, Икономика на транспортна
фирма. Пълна проектантска правоспособност по
части Конструктивна, Организация и изпълнение
на строителството, технически контрол по ин
вестиционни проекти. Достъп до класифицирана
информация.
Ваня Димитрова Велянова, специалност: Тех
нология на металите, Патентно дело, Оценител в
областта на изобретенията и полезните модели,
търговски марки и промишлени образци.
Ваньо Янков Николов, специалност: Водоснаб
дяване и канализация - мрежи и съоръжения,
Оценител на недвижими имоти.
Васил Аврамов Василев, специалност: А вто
матика, информационна и управляваща техника,
Системи и управление.
Васил Андонов Веселинов, специалност: А в
тотранспорт, трактори и кари - АТК.
Васил Николаев Николов, специалност: Ел.
снабдяване на промишлени предприятия, Оце
нител на машини и съоръжения, държавни и
общински предприятия.
Васил Стефанов Михайлов, специалност: Про
мишлено и гражданско строителство.
Васил Танев Стайков, специалност: Радиоелек
тронна техника, Системи за сигурност, комуника
ции и безопасност на бизнеса, Криминалистика.
Василка Богданова Дамянова, специалност:
Строителство и архитектура, Оценител на не
движими имоти и земеделски земи.
Вася Иванова Германова, специалност: М аши
нен инженер - хидравлични машини, Патентно
дело, Оценител на интелектуалната и индустриа лната собственост.
Велимир Евстатиев Златарев, специалност:
Технология на металите.
Велислава Петрова Джамбазова, специалност:
Урбанизъм, Управление на хора и мениджмънт.
Величка Георгиева Тименова, специалност:
Архитектура, Оценител на недвижими имоти.
Венелин Ангелов Карапанджев, специалност:
Електронна техника - полупроводникови и микроелектронни прибори, Технически методи и сред
ства за защита на класифицираната информация
при физическата и сигурност и сигурността на
А И С и мрежи.
Доц. д-р Венета Иванова Коцева, специалност:
Геодезия, фотограметрия и картография, Оценител
на недвижими имоти.
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Венцеслав Михайлов Бобев, специалност: Ме
талургия на черните метали и леярство, Валцуване
на металите, новости в прокатното производство.
Венцислав Кирилов Другански, специалност:
Двигатели с вътрешно горене.
Вера Е втим ова П рофирова, специалност:
Машиностроителни технологии и производстве
на техника, Счетоводство и контрол, Оценител
на машини и съоръжения, Експерт-оценител на
дълготрайни и оборотни материални активи.
Вера Маринова Ахмакова, специалност: П ро
мишлено и гражданско строителство, Оценител
на недвижими имоти. Достъп до класифицирана
информация.
Вергиния Георгиева Якимова-Петрова, специ
алност: Геодезия, фотограметрия и картография,
Правоспособност да извършва дейности по кадас
търа, Оценител на недвижими имоти, земеделски
земи, подобренията и насажденията върху тях,
оценка на въздействието върху околната среда,
оценител на недвижими имоти и сгради - памет
ници на културата. Пълна проектантска правосопособност по части Геодезическа.
Весела Стоянова Корова, специалност: Во
доснабдяване и канализация - пречистване на
водите. Достъп до класифицирана информация.
Веселин Владиславов Василев, специалност:
Финанси, Банково дело, Експлоатация и ремонт
на летателните апарати. Основни положения
на стандартизацията в ЕС, НАТО и Република
България. М ениджмънт на военновъздушните
сили, Оценител на машини и съоръжения. Достъп
до класифицирана информация.
Веселин Валентинов Люцканов, специалност:
Промишлено и гражданско строителство - кон
струкции.
Веселин Георгиев Тенекеджиев, специалност:
Машинен инженер.
В еселин Н иколаев М индов, специалност:
Хидрогеология и инженерна геология - инже
нерна геология.
Веселина Лалева Василковска, специалност:
Горско стопанство; Фирмен мениджмънт.
Веска Бориславова Тодорова, специалност:
Машини и апарати за хранително-вкусовата про
мишленост, Оценка на машини и съоръжения,
недвижими имоти.
Виктор Иванов Стайков, специалност: М аши
ностроителна техника и технологии, Компютърни
технологии в машиностроителното проектиране
и производство.
Виолета Върбанова Шентова, специалност:
Механично уредостроене, Металорежещи машини
и технологични процеси за студена обработка на
металите, Патентно дело, Оценка на интелекту
ална и индустриална собственост.
Виолета М ихайлова Гемкова, специалност:
Промишлена тополотехника, МИО и ВИ Д.
Виолета Тодорова Владимирова, специалност:
Счетоводство и контрол.
Виолета Тодорова Тенева, специалност: П ро
мишлена топлотехника, Банков мениджмънт, кор
поративни финанси. Оценител на цели държавни
и общински предприятия, машини и съоръжения
в сферата на машиностроенето. Международни
финанси. Финансов и кредитен анализ. Маркетинг
и мениджмънт.
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Виолетка М аринова Цолова, специалност:
Промишлено и гражданско строителство, МИО
и ВИД.
Владимир Василев Васев, специалност: Ел.
снабдяване на промишлено предприятие.
Владимир Василев Илиев, специалност: Топлои ядрена енергетика, Газоснабдяване.
Владимир Костов Господинов, специалност:
Промишлено и гражданско строителство, Оце
нител на недвижими имоти.
Владислав Георгиев Самоходов, специалност:
Транспортна техника и технологии; Автотехническа експертиза.
Доц. Вътю Танев Танев, специалност: Д о
цент - Строителни конструкции. Промишлено
и гражданско строителство - конструкции. Ком
пютърни технологии в проектирането.
Габриела Любомирова Семова-Колева, специ
алност: Архитектура, консервация на исторически
градове и сгради, Икономика, организация и
счетоводство.
Галина Петкова Главчева, специалност: Архи
тектура, Оценител на недвижими имоти.
Ганка Петкова Карачобанова-Аврамова, спе
циалност: Хидромелиоративно строителство.
Георги Андонов Георгиев, специалност: Хид
роенергийно строителство, Оценител на недви
ж ими имоти и на цели държавни и общински
предприятия.
Георги Асенов Стоименов, специалност: Дви
гатели с вътрешно горене. Достъп до класифи
цирана информация.
Георги Борисов Таков, специалност: Е кс
плоатация на свързочната техника. Достъп до
класифицирана информация.
Георги Василев Георгиев, специалност: М а
шини и апарати за хранителната промишленост,
Оценител на търговски предприятия, машини и
съоръжения, цели държавни и общински пред
приятия, съдебно-счетоводни и финансово-ценови
експертизи.
Георги Димитров Грънчовски, специалност:
Земеустройство, Оценител на земеделски земи,
Оценител на недвижими имоти, земеделски земи,
подобренията и насажденията върху тях, Дейности
по кадастъра и имотния регистър.
Георги К остадинов Йончев, специалност:
Промишлено и гражданско строителство - кон
струкции. Достъп до класифицирана информация.
Георги Маринов Маринов, специалност: Тех
ническите средства на ГСМ, Оценка на машини
и съоръжения.
Г еорги Н ей ч ев К а ц а р о в , сп ец и ал н о ст:
ВиК - мрежи и съоръжения.
Георги Стоянов Джоргов, специалност: Гео
дезия и картография.
Д-р Георги Сълев Сачански, специалност:
Промишлено и гражданско строителство - кон
струкции, Оценител на недвижими имоти.
Д амян Весков Бояджиев, специалност: Гео
дезия, картография и фотограметрия. Оценител
на земеделски земи и трайни насаждения, на
недвижими имоти, на машини и съоръжения.
Данаил Руменов Спасов, специалност: Стро
ителен инженер - ХМС.
Даниела Димитрова Порязова, специалност:
Архитектура.
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Д аниела Д обрева Романова, специалност:
Геодезия, Пълна проектантска правоспособност;
приложение на географски информационни сис
теми в регионалното и ландшафтно планиране
и градоустройството.
Даниела Янчева Анталавичева, специалност:
Промишлено и гражданско строителство - кон
струкции, Оценка на недвижими имоти.
Дарина Любомирова Гализова, специалност:
Архитектура.
Деница Константинова Русева-Георгиева, спе
циалност: Водоснабдяване и канализация, Оцени
тел на недвижими имоти, Мрежи и съоръжения.
Деница Любомирова Дерменджиева, специ
алност: Механична технология на дървесината.
Десислава Калушкова Вълчева, специалност:
Промишлено и гражданско строителство, Здраво
словни и безопасни условия на труд, Координатор
по безопасност и здраве в строителството. Достъп
до класифицирана информация.
Д есислава Н иколаева М итуш ева-Ненчева,
специалност: Промишлено и гражданско стро
ителство - конструкции, Оценка на недвижими
имоти.
Детелин Петков Ганчев, специалност: Двига
тели с вътрешно горене.
Деян Великов Попов, специалност: Геодезия,
фотограметрия и картография. Достъп до класи
фицирана информация.
Диана Цветкова Христова, специалност: Елек
тронна техника ППМ Е, Оценител на машини и
съоръжения.
Дико Георгиев Антонов, специалност: Геодезия,
фотограметрия и картография, Правоспособност
да извършва дейности по кадастъра, Оценител
на недвижими имоти.
Диляна Любомирова Вачковска, специалност:
Топлинна и масообменна техника в химическа
та промишленост, Пълна проектантска право
способност по части Отопление, Вентилация,
К лим атизация, Х ладилна техника, Топло- и
газоснабдяване. Обследване за енергийна ефетивност и сертифициране на сгради. Проектиране
на сградни газови инсталации.
Димитринка Борисова Милевска, специалност:
Технология на шевното производство.
Д имитър Атанасов Атанасов, специалност:
Топло- и ядрена енергетика, М ашинен инженер
с пълна проектантска правоспособност по час
ти Топлоснабдяване, Отопление, Вентилация
и климатизация, Пълна проектантска право
способност по части Отопление, Вентилация,
К лим атизация, Х ладилна техника, Топло- и
газоснабдяване, Удостоверение - верификация
на годишни доклади за емисии на парникови
газове.
Димитър Веселинов Христов, специалност:
Геодезия.
Д им итър И лиев Д им итров, специалност:
Машинен инженер по корабни двигатели и м е
ханизми.
Димитър Йорданов Илиев, специалност: Тех
нология на машиностроенето, Притежател на
патенти за различни изобретения.
Димитър Георгиев Симеонов, специалност:
Промишлена топлотехника.
Димитър Димитров Антонов, специалност:
Промишлено и гражданско строителство.
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Димитър Маламов Хабов, специалност: Ел.
снабдяване и ел. обзавеждане на промишленост
та, на транспорта. Достъп до класифицирана
информация.
Д им итър Н иколов Бузяков, специалност:
Промишлено и гражданско строителство, Орга
низация на производството и управление в стро
ителството, Оценител на машини и съоръжения,
на недвижими имоти. Достъп до класифицирана
информация.
Д им итър Николов Николов, специалност:
Разработка на полезни изкопаеми, оценител на
недвижими имоти, машини и съоръжения.
Димитър Петров Петев, специалност: Радиои телевизионна техника.
Димитър Петров Стойчев, специалност: Тех
нология на машиностроене, Конструкции и кон
струиране на машини и съоръжения, технологии,
технологични и контролни процеси и операции,
проектиране, организация на производството,
стандарти и качество, Лицензиран и сертифициран
оценител на машини и съоръжения.
Д имитър Тодоров Димитров, специалност:
Радиотехника, радиоелектроника.
Димитър Юлианов Македонски, специалност:
Машинен инженер - Машиностроителни техно
логии и производствена техника.
Димчо Славев Пиралков, специалност: Дви
гатели с вътрешно горене.
Динко Куманов Динев, специалност: Автома
тика, Информационна и управляваща техника,
Изчисляване, оглед и оценка на МПС, Определяне
на размер и основание и изплащане на застрахо
вателни обезщетения.
Добрина Стефанова Ченева, специалност:
Геодезия, фотограметрия и картография, Оце
нител на недвижими имоти, земеделски земи,
подобренията и насажденията върху тях.
Донка Цветкова Генова, специалност: П ро
мишлено и гражданско строителство.
Евгени Николов Настев, специалност: П ро
мишлена топлотехника.
Евгений Николаев Гацов, специалност: Архи
тектура, М ениджмънт на малки и средни фирми.
Евгения Кръстева Табова, специалност: А в
томатика и телемеханика, Патентен специалист,
оценител на права на интелектуална и индустриа лна собственост.
Евгения Филипова Киселинова, специалност:
Транспортно строителство - пътно строителство,
Оценител на недвижими имоти, машини и съ
оръжения.
Евдокия Кирилова Димитрова, специалност:
Промишлена електротехника, Програмист.
Е катери на И ван ова Ж аби н ска-Н и колова,
специалност: Топлинна и масообменна техника.
Екатерина Лулчева Терзиева, специалност:
Промишлено и гражданско строителство - кон
струкции.
Елена Ботьова Христова, специалност: Под
вижен железопътен състав, Оценка на машини
и съоръжения.
Елеонора Емилова Вълева, специалност: Водо
снабдяване и канализация - пречистване на води.
Ели Кирилова Симова, специалност: Водо
снабдяване и канализация.
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Елиза Калчева Иванова, специалност: Хидро
техническо строителство, Икономика на недвижи
мата собственост, Оценител на недвижими имоти.
Елисавета Георгиева Лазарова, специалност:
Подемно-транспортни строителни маш ини и
системи, Счетоводство.
Елисавета Стоянова Йотова, специалност:
МАХХП, Топлотехника, Отопление, Вентилация
и климатизация, Обследване за енергийна ефек
тивност и сертифициране на сгради.
Елияна Димитрова Христова, специалност:
Технология на машиностроенето и металорежещи
машини, Оценител на машини и съоръжения в
сферата на машиностроенето и металорежещите
машини.
Емил Асенов Стефанов, специалност: Стро
ителство и архитектура, Оценка на недвижими
имоти.
Емил Боянов Йорданов, специалност: Геодезия,
фотограметрия и картография.
Емил Георгиев Стоянов, специалност: Подем
но-транспортни строителни и минни машини.
Емил Димитров Христов, специалност: М а
шиностроителни технологии и производствена
техника - Технология на маш иностроенето и
металорежещи машини.
Емил Любомиров Събев, специалност: Стро
ителство на сгради и съоръжения, Оценител на
недвижими имоти.
Емил Русев Русев, специалност: Подемнотранспортни строителни и минни машини, Автотехническа експертиза, Оценител на машини и
съоръжения в сферата на подемно-транспортни,
строителни и минни машини и съоръжения.
Емил Тодоров Соколов, специалност: Маши
ни и апарати за химическата и хранителната
промишленост.
Емил Цветанов Томов, специалност: Стро
ителен инженер по промишлено и гражданско
строителство, мениджър, оценител на недвижими
имоти, на земеделски земи и трайни насаждения.
Е м и лия А нтонова П етрова, специалност:
Общо машиностроене и уредостроене, Оценка
на машини и съоръжения, оборотни и дълго
трайни активи.
Емилия Георгиева Балканска-Василева, спе
циалност: Радиотехника.
Емилия Христова Точева, специалност: Ар
хитектура.
Емилия Цветанова Михайлова, специалност:
Водоснабдяване и канализация - мрежи и съ
оръжения.
Ж анета Георгиева Велкова, специалност: Ге
одезия, фотограметрия и картография, Оценител
на недвижими имоти.
Ж ан ета Томова С тоянчева, специалност:
Хидромелиоративно строителство.
Ж ивко Димитров Желев, специалност: П ро
мишлена топлотехника, Оценител на машини и
съоръжения.
Ж ивко Здравков Мартинов, специалност: Противопожарна техника и безопасност, Водоснабдя
ване и канализация. Достъп до класифицирана
информация.
Зорка Николова Милева-Василева, специал
ност: Ел. снабдяване и ел. обзавеждане, Патентно
дело. Достъп до класифицирана информация.
Ива Дамянова Урумова, специалност: П ро
мишлена топлотехника.
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Ивайло Детелинов Николаев, специалност:
Строителство на сгради и съоръжения, Строи
телни конструкции.
Ивайло Христов Коев, специалност: Консул
тант, одитор и инспектор по авиационна безо
пасност, Регистрация и статуси на граждански
въздухоплавателни средства, поддържане на
летателна годност и техническо обслужване на
въздухоплавателните средства, квалификация и
статус на персонал по обслужване на въздухо
плавателните средства.
Ивалин Костов Йосифов, специалност: Тех
ническа експлоатация на летателни апарати,
Икономика на сигурността и отбраната.
Иван Андонов Шестаков, специалност: Горско
стопанство.
Доц. д-р Иван Атанасов Коларов, специалност:
Подемно-транспортни и строителни машини и
системи.
Иван Атанасов Тодоров, специалност: Техно
логия и организация на автомобилния транспорт.
Иван Георгиев Мисалев, специалност: Енер
гийна техника и технологии - топлинна и хладилна техника, Пълна проектантска правоспо
собност - отопление, вентилация, климатизация,
хладилна техника, топло- и газоснабдяване.
Иван Иванов Гешев, специалност: Слаботокова
ел. промишленост и експлоатация.
Иван Кирилов Янакиев, специалност: Ел.
машини и апарати.
Иван Йорданов Иванов, специалност: Геодезия.
Доц. Иван Коев Митев, специалност: Техно
логия на машиностроенето.
Иван Методиев Ш опниколов, специалност:
Автоматизация на минното производство, Меж
дународни икономически отношения, Супервайзер по заваряване и полагане на газопроводи от
РЕ-НD, Координатор по безопасност и здраве в
строителството.
Иван М ладенов Илиев, специалност: Тех
нология на минното производство, Оценител
на недвижими имоти, машини и съоръжения,
Автотехническа експертиза.
Иван Николов Иванов, специалност: Топлинна
и масообменна техника, Патентно-лицензионна
дейност, Интелектуална собственост, Представи
тел по индустриална собственост за изобретения
и полезни модели, марки, географски означения
и промишлен дизайн, Оценител на права на
интелектуалната и индустриалната собственост
и други фактически отношения.
Иван Стойнов Кючуков, специалност: Двигате
ли с вътрешно горене, Извършване на периодични
прегледи на ППС в пункт от II категория.
Иван Стоянов Сивриев, ст.н.с., специалност:
Електроинженер, Криминалистичен анализ на
звукозапис (електро-лингвистичен анализ на зву
козаписи). Достъп до класифицирана информация.
Иван Чанков Иванов, специалност: Технология
на машиностроенето и металите.
И ванка Атанасова Цветкова, специалност:
Хидромелиоративно строителство.
Иванка Георгиева Саралиева, специалност:
Комплексна механизация и поточни линии, Сто
пански мениджмънт, Оценител на недвижими
имоти, права на интелектуална и индустриална
собственост.
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Иванка Димитрова Коемджиева-Господинова,
специалност: Топлоенергетика и ядрена енергети
ка, Оценител на недвижими имоти, обследване
на енергийна ефективност и сертифициране на
сгради.
Иванка Евлогиева Илиева, специалност: Радио
техника, Оценител на машини и съоръжения в
сферата на радиотехниката, електротехническата,
електронната и хранително-вкусовата промишле
ност и сигнално-охранителната техника, права на
интелектуалната собственост, недвижими имоти,
търговски предприятия.
Иванка Славчева Пакиданска, специалност:
Текстилна техника, М ениджмънт на интелекту
алната собственост, Оценител на права на инте
лектуална и индустриална собственост.
Ивета Драгиева Бинева-Николова, специал
ност: Електротехника.
Иглика Димитрова Христова, специалност:
Промишлена топлотехника, Пълна проектантска
правоспособност по части Отоплителна, Вен
тилационна, Климатична и хладилна техника,
Технологична на предприятия за производство,
складиране и търговия с храни и лекарства,
Оценител на машини и съоръжения в сферата
на маш иностроенето, проектиране на газови
инсталации.
Игор Янков Янкулов, специалност: Архитек
тура, Пълна проектантска правоспособност.
Илия Петров Гюров, специалност: Комуникационна техника и технологии.
Илия Радков Дръндов, специалност: Топлинна
и масообменна техника.
И на Д им итрова Боядж иева, специалност:
Топлинна и масообменна техника, Обследване за
енергийна ефективност на промишлени системи.
Ина Олегова Ангелова, специалност: Архи
тектура.
Искра Василева Лозанова, специалност: Озе
леняване.
И скра Д им итрова Пенкова, специалност:
Архитектура.
И рена А танасова Ш умкова, специалност:
Геодезия, фотограметрия и картография, Правос
пособност да извършва дейности по кадастъра,
Компютърна обработка на информацията.
Ирина Иванова Петкова, специалност: И з
числителни машини и устройства. Достъп до
класифицирана информация.
Ирина К расимирова Семерджиева, специ
алност: А в то м ати зац и я на производството,
Организация и планиране на инвестиционния
процес, М ениджър-предприемач, Оценител на
цели държавни и общински предприятия, маш и
ни и съоръжения в сферата на промишлеността,
строителството и енергетиката, Пълномощник за
система за управление на качеството, одитор на
система за производствен контрол на строителни
продукти.
Йоланда Петрова Недева, специалност: П ро
мишлено и гражданско строителство - конструк
ции, Оценител на недвижими имоти.
Йордан Ангелов Жотев, специалност: Двига
тели с вътрешно горене, Земемерство - среден
техник, Патентно и изобретателско дело.
Йордан Атанасов Шопов, специалност: Гео
дезия, фотограметрия и картография, Оценител
на недвижими имоти, Инвестиционни проекти
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в публичния сектор, Обследване за енергийна
ефективност и сертифициране на сгради, П ра
воспособност да извършва дейност по кадастъра,
Оценител на недвижими имоти.
Йордан Вихъров Найденов, специалност: Хид
ромелиоративно строителство, Право, Оценител
на недвижими имоти, машини и съоръжения,
цели държавни и общински предприятия.
Йордан Донев Йорданов, специалност: Транспортна техника и технологии, Оценител на МПС.
Йордан Иванов Георгиев, ст.н.с., специалност:
Подемно-транспортни машини, Оценител на м а
шини и съоръжения в сферата на строителството,
маш иностроителната и металообработващ ата
промишленост, транспорта, жилищно-комуналното стопанство и битовото обслужване.
Йордан Иванов Пашунов, специалност: П ро
мишлено и гражданско строителство - конструк
ции, Оценител на недвижими имоти.
Й ордан С тоим енов Тотков, специалност:
Топлоенергетика, Промишлена топлоенергетика.
Йордан Христов Нешев, специалност: Ел.
снабдяване на промишленото предприятие.
Йорданка Борисова Веселинова, специалност:
Водоснабдяване и канализация - мрежи и съ
оръжения; Пълна проектантска правоспособност.
Йорданка Димитрова Митева, специалност:
Атомни електроцентрали и инсталации - инженер-топлофизик, Съвременни методи за отопление
и вентилация, Обследване за енергийна ефек
тивност - обследване на сгради и промишлени
системи, Експерт по опазване на околната среда
и управление на строителни отпадъци, безопасни
условия на труд, строителен надзор, инвести
торски и технически контрол, ценообразуване и
остойностяване на строително-монтажни работи.
Йорданка Симеонова Попова, специалност:
Промишлено и гражданско строителство - тех
нология, Оценител на недвижими имоти, Фирмен
мениджмънт, Програмно осигуряване.
Йорданка Тодорова Георгиева, специалност:
Металургия на черните метали, Мениджър по
международен бизнес. Оценител на цели държавни
и общински предприятия и вземания, недвижими
имоти, Правоспособност като брокер.
Йорданка Христова Воденичарова-Пенева,
специалност: Архитектура, Пълна проектантска
п равоспособност.
Йосиф Георгиев Младенов, специалност: Водо
снабдяване и канализация - мрежи и съоръжения.
К али нка М аркова Крумова, специалност:
Промишлено и гражданско строителство.
Доц. Камен Владимиров Рангелов, специ
алност: Електроинженер - далекосъобщителна
техника.
Камен Николов Богданов, н.с., специалност:
А втоматизация на дискретното производство,
Маркетинг и бизнес, Специалист по възобновяема
енергия и технологии в санитарните, отоплител
ните и климатични предприятия, Преводач на
научно-техническа литература - немски език,
Роботика, робототехнически системи и ГАПС,
Автотехнически експертизи, Оценител на машини
и съоръжения в сферата на машиностроителната
и металообработващата промишленост, Оценител
на машини и съоръжения.
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Камелия Иванова Виденова-Тончева, специ
алност: Топлоенергетика и ядрена енергетика.
Каролина Николаева Иванова, специалност:
Радиоелектроника, Комуникационна техника,
Роботика, Техническа журналистика, Графичен
дизайн, Търговия и икономика.
Катерина Атанасова Михова, специалност:
Икономика на вътрешната търговия, Горско сто
панство. Достъп до класифицирана информация.
Катя Петрова Маринкова, специалност: П ро
мишлено и гражданско строителство, Оценител
на машини и съоръжения, на недвижими имоти.
Катя Стоянова Дринова, специалност: Хидро
мелиоративно строителство, Оценител на недви
жими имоти, земеделски земи и подобренията
върху тях, търговски предприятия.
Кеворк Врамшабух Тавитян, специалност:
Инженер по електроника и автоматика - радиои телевизионна техника, Среден електротех
ник - електроенергетика и електрообзавеждане
на промишлени предприятия.
Керанка Христова Русева, специалност: П ро
мишлено и гражданско строителство, Оценител
на недвижими имоти.
Д-р Калин Петров Радлов, специалност: Маши
ностроене и уредостроене, Дизайн на механични
системи, Оценител на машини и съоръжения.
Кирил Атанасов Кирев, к.т.н., специалност:
Радиотехника, Оценител на органи за контрол
I ниво, пълна проектантска правоспособност.
Любомир Богданов Николаев, специалност:
Промишлена топлотехника - машинен инженер.
Доц. д-р Кирил Христов Велков, специалност:
Подвижен жп състав, доц. д-р Подвижен желе
зопътен състав и теглителна сила на влаковете.
Кирилка Стоянова Димовска, специалност: Ар
хитектура, Компютърни технологии на архитекти.
Коста Петров Костов, специалност: Транспортно строителство, Организация и управление
на тактическите подразделения от родовете и
специалните войски, Доктор по проектиране,
строителство и поддържане на железни пътища
и съоръжения, Пълна проектантска правоспособ
ност по транспортно строителство и транспорт
ни съоръжения, конструктивна на транспортни
съоръж ения, орган и зац ия и безопасност на
движението.
Костадин Бойков Белев, специалност: Електроенергетика и електрообзавеждане.
Костадин Николов Куюмджиев, к.т.н., специал
ност: Машини и апарати в хранително-вкусовата
промишленост, Автоматизация на дискретното
производство.
Костадин Христов Буков, специалност: Комуникационна техника и технологии.
Красен Сотиров Скрински, специалност: П ро
мишлена топлотехника.
Красимир Д им итров М итов, специалност:
Промишлено и гражданско строителство.
Красимир И ванчев Ж ейнов, специалност:
Строителен инженеринг, Бизнес администрация
и мениджмънт - Международен бизнес менидж
мънт.
Красимир Петров Илиев, специалност: Маши
нен инженер - хидро- и пневмотехника, Машинен
техник - двигатели с вътрешно горене, Пълна
п роектан тска п равоспособност - отопление,
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вентилация, климатизация, хладилна техника,
топло- и газоснабдяване.
Красимир Спасов Пенев, специалност: Електроенергетика и елекрообзавеждане, Защита на
населението и критичната инфраструктура.
Красимира Илиева Атанасова, специалност:
Технология на машиностроенето и металорежещи
машини, Икономика, Банково счетоводство, Съ
дебно-счетоводни и финансово-ценови експертизи.
Красимира Николова Петкова, специалност:
Архитектура. Оценител на недвижими имоти,
вписан в публичния регистър на експертите
по ЕО и ОВОС със следните заявени елементи
на оценката: ландшафт, културно-историческо
наследство.
Кристина Стефанова Найденова, специалност:
Подемно-транспортни, пътни и строителни м а
шини. Оценител на машини и съоръжения.
Крумяна Любенова Бумбарова, специалност:
Архитектура, Оценител на недвижими имоти.
Д-р Кунка Николова Каменарова, специалност:
Технология на биопроизводствата - аграрни и
хранителни биотехнологии, доктор генетична
трансформация на ечемик с човешки лактоферинов ген посредством директен генен принос.
Лалка Рангелова Минкова, специалност: А р
хитектура, Санитарно инженерство.
Лена Георгиева Д им итрова, специалност:
Хидравлични машини и съоръжения, Патентно
дело, Представител по индустриална собстве
ност с правомощия по обектите в областта на
изобретения и полезни модели, марки, ГО и
промишлени дизайни.
Лидия Ангелова Занова, специалност: И ко
номика на транспорта, Финанси и счетоводство,
Финансов мениджмънт на фирмата.
Лилия Иванова Герова, специалност: Геоде
зия, фотограметрия и картография, Оценител на
недвижими имоти.
Лило Петков Кунчев, специалност: Двигате
ли с вътрешно горене, Оценител на машини и
съоръжения.
Лиляна Кирилова Сотирова, специалност: Ел.
измервателна техника.
Лъчезар Петров Григоров, специалност: А р
хитектура.
Лъчезар Радев Радев, специалност: Икономика
и управление на издателското дело и полиграфията.
Любен К расимиров Петков, специалност:
Водоснабдяване и канализация - пречистване
на води.
Любомир Богданов Николаев, специалност:
Промишлена топлотехника.
Любомир Богомилов Методиев, специалност:
Машинен инженер, Икономика на транспортната фирма, Оценител на машини и съоръжения,
експерт по финансово-икономически проблеми.
Достъп до класифицирана информация.
Лю бомир Василев Ц ветков, специалност:
Промишлена топлотехника, Патентно дело.
Любомир Петров Герджиков, специалност:
Транспортно строителство - пътно строителство,
Международни икономически отношения, Оценка
на недвижими имоти, на търговски предприятия.
Людмил Алексиев Недялков, специалност:
Технология на машиностроенето, Експерт - тех
нически проблеми, Оценител на машини и съ
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оръжения в сферата на машиностроителната и
металообработващата промишленост.
Людмил Бориславов Йончев, специалност:
Промишлено и гражданско строителство.
Людмил Тодоров Маев, специалност: Геоде
зия, фотограметрия и картография, Пълна про
ектантска правосопособност за извършване на
дейности по кадастъра. Достъп до класифицирана
информация.
Макари Новев Радев, специалност: Ел. обза
веждане и автоматизация на промишлеността.
Манчо Григоров Манев, специалност: Архи
тектура, Оценка на недвижими имоти.
Маргарита Иванова Недялкова-Мечева, спе
циалност: Радиотехника - ВЧ, Патентно дело.
Маргарита Йорданова Лозанова, специалност:
Геодезия, фотограметрия и картография - среден
техник.
М аргарита Райчева Гергова, специалност:
Машинен инженер, Оперативно счетоводство.
Маргаритка Кирилова Григорова-Николова,
специалност: Ел. машини и апарати, Оценител
на недвижими имоти, машини и съоръжения в
сферата на машиностроенето, електротехниче
ската и електронната промишленост и енерге
тиката, оценител на права на интелектуалната
и индустриалната собственост.
Мариела Димитрова Велинова, специалност:
Промишлено и гражданско строителство, Проек
тиране на строителни конструкции за сеизмични
въздействия.
Марин Владимиров Йорданов, специалност:
Комуникационна техника и технологии, Автотехническа експертиза. Достъп до класифицирана
информация.
Марин Танов Вутов, специалност: Строителен
инженер по водоснабдяване и канализация, Ф и
нансов мениджмънт, Строителен техник - стро
ителство и архитектура.
Марио Недков Марков, специалност: Телеко
муникации, Мениджмънт на телекомуникациите.
Мариус Клемансов Грозданов, специалност:
Водоснабдяване и канализация - мрежи и съ
оръжения, Финансово-счетоводна и правна дей
ност на фирмите, Оценител на недвижими имоти.
М ариетка Енева Бодж акова, специалност:
Електронна техника, Счетоводство и контрол,
Международни счетоводни стандарти, Курс за
работа с микрокомпютърна техника и програмен
продукт „КОНТО“, Съдебни финансово-икономи
чески експертизи, Съдебни електротехнически
експертизи.
Мария Атанасова Циганчева, специалност:
Топлинна и масообменна техника.
М ария Борисова М атракова, специалност:
Автоматизация на производството, Оценител на
недвижими имоти.
М ария Л ю бомирова И скрова-П опиванова,
специалност: Архитектура. Опазване паметници
на културата.
Мария Недялкова Коцева, специалност: П ро
мишлено и гражданско строителство - конструк
ции, Оценител на недвижими имоти, технически
контрол по част Конструктивна на инвестици
онните проекти.
Мария Христова Вергова, специалност: Озе
леняване, Оценител на недвижими имоти, Син

Б Р О Й 15

Д ЪРЖ АВЕ Н

дик, Координатор по безопасност и здраве в
строителството.
М ария Х ристова Н иколова, специалност:
Технология на машиностроенето.
Марияна Маринова Казмукова-Хардалова, спе
циалност: Топлоенергетика и ядрена енергетика.
Достъп до класифицирана информация.
Марко Кирилов Марков, специалност: Транспортно строителство. Пожарна и аварийна без
опасност. И кономика на транспортна фирма.
Газоснабдяване и пожарна безопасност на газови
инсталации.
Маруся Росенова Стефанова, специалност:
Металургия на черните метали, Финансов мениджъмънт, Системи за опазване на околната
среда, Оценител на недвижими имоти.
Методи Найчев Консулов, специалност: Ра
диоелектроника.
Мери Пенчева Иванова, специалност: Промиш
лено и гражданско строителство - технология,
Оценка на недвижими имоти.
Мила Николова Галева, специалност: Геодезия,
фотограметрия и картография, Управление на земи
и имоти, Оценител на недвижими имоти, Оце
нител на земеделски земи и трайни насаждения.
Милен Иванов Антов, специалност: Информационна сигурност, Ф инансов мениджмънт,
Независим компютърен експерт.
Милен Георгиев Дянков, специалност: Съ
общителна и осигурителна техника и системи.
М илена Борисова И гнатова, специалност:
Електроника - Електронно медицинско уредо
строене.
М иломир Пенчев Богданов, специалност:
А рхитектура, М еж дународни икон ом и чески
отнош ения, О ценител на недвижими имоти,
оценка за въздействието върху околната среда,
Топлотехническа ефективност на сградите.
Мина Хиткова Радева, специалност: Геодезия,
фотограметрия и картография.
Минко Калчев Червенков, специалност: Гео
дезия, фотограметрия и картография; Оценител
на недвижими имоти и сгради - паметници на
културата, машини и съоръжения.
М ирослава Христова Тотева, специалност:
Архитектура.
Михаил Александров Томов, специалност:
Промишлена топлотехника.
Михаил Димитров Чалев, специалност: Транспортна техника и технологии. Обучение на автоексперти за изготвяне експертна оценка на щети
и на стойността им.
Михаил Николов Чалашканов, специалност:
Минна електромеханика, Минен инженер, електромеханик.
М оника П авлова А ндреева, специалност:
Земеустройство.
Надежда Велкова И гнатова, специалност:
Архитектура.
Надежда Христова Ярловска, специалност:
Геодезия - Приложна геодезия.
Надка Йорданова Дянкова, специалност: Д а
лекосъобщителна техника.
Надя Русева Будинова, специалност: Техноло
гия на растителните, хранителните и вкусовите
продукти, Банки и банково дело, Брокер на ценни
книжа, Инвестиционен консултант.
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Найден Станимиров Петров, специалност:
Автоматизирано оборудване на маш инострое
нето, Оценител на недвижими имоти, Оценител
на машини и съоръжения.
Наташа Стефанова Везенкова-Сергиева, спе
циалност: Съобщителна техника.
Начко Христов Танев, специалност: Водоснаб
дяване и канализация - пречистване на води,
Съдебно-счетоводни и финансово-ценови експер
тизи, Внедряване и подобряване на системи за
управление на здраве и безопасност при работа
чрез оценка и управление на риска на работното
място. Вътрешни одити по здраве и безопасност
с отчитане на изискванията на БДС, Вътрешен
одитор на системи по качеството.
Невена Кръстева Ефремова, специалност:
Промишлено и гражданско строителство.
Недялко Иванов Иванов, специалност: Техно
логия на материалите и материалознание, Специ
алист по химични вещества и риск за околната
среда, Специалист по системи за управление на
околната среда.
Неделко Петров Неделков, специалност: Во
доснабдяване и канализация.
Неделчо Георгиев Томов, специалност: Ме
ханизация на селското стопанство, Оценка на
машини и съоръжения.
Нели Господинова И ванова, специалност:
Транспортно строителство - жп строителство,
Оценител на недвижими имоти.
Н ели К ирилова О сиковска, специалност:
Промишлено и гражданско строителство - кон
струкции, Оценител на недвижими имоти.
Н икола Д им итров Николов, специалност:
Промиш лена топлотехника. Противодействие
на международен тероризъм и вътрешен екстре
мизъм. Достъп до класифицирана информация.
Никола Иванов Николов, специалност: П ро
мишлено и гражданско строителство, Оценител
на недвижими имоти.
Никола Стоев Карагяуров, к.т.н., специалност:
Двигатели с вътрешно горене.
Николай Аспарухов Дерменджиев, специал
ност: Промишлено и гражданско строителство,
Международен бизнес, Оценител на търговски
предприятия и вземания, цели държавни и об
щински предприятия, машини и съоръжения,
недвижими имоти, Определяне на концесионни
възнаграждения, определяне и оценка на рейтинга
на фирми и неправителствени организации.
Д-р Николай Василев Вълков, ст.н.с., специ
алност: Класическо въоръжение ПТУРС и АТЦ,
И нженер - технология на маш иностроенето,
ракетно-артилерийско въоръжение, Оперативностратегическа подготовка, Динамика, балистика
и управление на полета на летателните апарати.
Достъп до класифицирана информация, НАТО
Сикрет.
Николай Емилов Томов, специалност: И н
форматика.
Николай Иванов Иванов, специалност: Транспортно строителство.
Николай Йорданов Илиев, специалност: Радио
техника и електромедицинска техника, Оценител
на машини и съоръжения.
Н иколай М ихайлов Генков, специалност:
Техническа експлоатация на летателни апарати,
Икономика на търговията, Външна търговия,
Оценител на търговски предприятия и вземания,
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на финансови активи и финансови институции,
на права на интелектуалната и индустриалната
собственост и други фактически отношения, на
машини и съоръжения, на недвижими имоти.
Н иколай Стоянов Муткуров, специалност:
Физик, Медицинска физика и радиоекология.
Николай Танчев Гергов, специалност: Техно
логия на машиностроенето - студена обработ
ка - маш инен техник, Съдебно-счетоводни и
финансово-ценови експертизи.
Николета Борисова Божинова, специалност:
Горско стопанство, Съвременно управление в
устройството на територията.
Николина Аврамова Иванова, специалност:
А втоматизация на дискретното производство,
Патентно дело.
Н иколинка Танева Радулова, специалност:
Промишлено и гражданско строителство - кон
струкции, компютърни системи и технологии,
Оценител на недвижими имоти.
Нина Петрова Нейкова, специалност: П ро
мишлено и гражданско строителство - техно
логия.
Нора Лозанова Лозанова, специалност: Ландшафтна архитектура.
Олга Радкова Петрова, специалност: Транспортно строителство, Оценител на недвижими
имоти, на машини и съоръжения, на търговски
предприятия.
Огнемир Кирилов Сапунджиев, специалност:
Технология и механизация на строителството.
Олег Марков Кръстев, специалност: Подвижен
железопътен състав, Доцент, Доктор - Подви
жен железопътен състав и теглителна сила на
влаковете.
Орлин Петров Пелов, специалност: Комуникационна техника и технологии.
Павел Георгиев Иванов, специалност: Раз
работка на полезни изкопаеми - открит добив,
Оценител на машини и съоръжения, Оценител
на недвижими имоти.
Проф. Панайот Ангелов Панайотов, специ
алност: Механична технология на дървесината.
Паулинка Димитрова Томова, специалност:
Промишлено и гражданско строителство - кон
струкции, Оценка на недвижими имоти, оборотни
и дълготрайни активи.
Пейя Георгиева Будакова, специалност: Тех
нология на растителни хранителни и вкусови
продукти.
Петко Костов Зоровски, специалност: Хидро
енергийно строителство, Оценител на недвижими
имоти.
Петко Любенов Милевски, специалност: П ро
мишлена топлотехника, Обследване за енергийна
ефективност и сертифициране на сгради. Достъп
до класифицирана информация.
Петрана Велинова Стойчева-Янева, специ
алност: Промишлено и гражданско строител
ство - технология, О ценител на недвиж ими
имоти.
Петър Ангелов Ангелов, специалност: Хладилна техника и технология, Отопление и вентилация
на жилищни и промишлени сгради.
Петър Георгиев Ковачев, специалност: Ме
ханизация на селското стопанство, Оценка на
машини и съоръжения, Оценка на недвижими
имоти, Оценка на права на интелектуалната соб
ственост, Оценка на цели държавни и общински
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предприятия, преобразувани или непреобразувани
в търговски дружества.
Доц. Петър Илиев Петров, специалност: Дви
гатели с вътрешно горене, Подемно-транспортни
машини.
Петър Каменов Милчев, специалност: Стро
ителство на сгради и съоръжения - технология,
Координатор по безопасност и здраве.
Петър Любенов Брънеков, специалност: ДСТ,
Електроинженер.
Петър Цветанов Асенов, специалност: М аши
нен инженер - Топлоенергетика.
Петя Георгиева Д им итрова, специалност:
Геодезия, П ълна проектантска правоспособ
ност - геодезия, приложна геодезия, вертикално
планиране, трасировъчни проекти и планове,
планове за регулация, Правоспособност за из
вършване на дейности по кадастъра.
Петя Георгиева Николова, специалност: Маркшайдерство и геодезия, Ограничена проектант
ска правоспособност - строежи от кат. III - VI.
Дейност по кадастъра.
Петя Петкова Маринчева, специалност: П ро
мишлено и гражданско строителство; Пълна
проектантска правоспособност по части Конструктивна, Организация и изпълнение на стро
ителството.
Пламен Генов Генов, специалност: Архитекту
ра, Оценител на недвижими имоти и сгради - па
метници на културата. Достъп до класифицирана
информация.
П лам ен Д им и тров Гърбов, специалност:
Технология на строителството, Конструкции на
сгради и съоръжения, Правоспособност по част
Конструктивна.
Пламен Иванов Милев, специалност: Комуникационна техника и технологии, Видеоанализ
и лицева идентификация, Разузнавач експертн о-кри м и н алистичн а дейност, А ктуализация
на професионална квалификация, Документен
контрол. Достъп до класифицирана информация.
П лам ен С тефанов Ц анков, специалност:
Международни икономически отношения, Ра
диоелектроника.
Пламен Цанков Радев, специалност: Маркшайдерство и геодезия, Дейности по кадастъра,
Оценител на недвижими имоти и земеделски земи.
Доц. д-р Ради Христов Ганев, специалност:
КЩ, инженерно-техническа, РАВ.
Радиана Стефанова Симеонова-Йонова, специ
алност: Геодезия, Правосопособност да извършва
дейност по кадастъра.
Радка Ганчева Тимнева, специалност: Архи
тектура.
Радко Иванов Чапаров, специалност: Тех
нология на металите, Оценка на маш ини и
съоръжения в сферата на машиностроителната
и м еталообработващ ата промиш леност, хра
нително-вкусовата промишленост, търговията,
общественото хранене и транспорта. Достъп до
класифицирана информация.
Радослава Николова Лицова, специалност:
Технология на машиностроенето, ИОУ на изо
бретения, рационализации и патентно-лицензионната дейност.
Доц. Радостин Иванов Паздеров, специал
ност: Доцент по минералогия и кристалография.
Геология и проучване на полезните изкопаеми.
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Геотехнология. Пълна проектантска правоспо
собност - геолого-техническа на проучвателните
и добивните работи.
Райна Василева Бонева, специалност: Транспортно строителство - железопътно строителство.
Райна Иванова Шопова-Нейкова, специалност:
Електронна техника ЕЯМУ, Геодезия, Електронни
средства за конт рол и управление, Пълна проек
тантска правоспособност.
Райна Петрова Златарева, специалност: Про
мишлена техника.
Рали Динев Коев, специалност: Ел. измерва
тели на техн., Финансово-счетоводна и правна
дейност на фирмите. Достъп до класифицирана
информация.
Ралица Лъчезарова Стаматова, специалност:
Строителство на сгради и съоръжения.
Рашко И ванов В ладимиров, специалност:
Комуникационна и осигурителна техника.
Рика Хараламбос Пападополулу, специалност:
Водоснабдяване и канализация - мрежи и съоб
щения, Оценител на недвижими имоти.
Ромен Томов Кишкин, специалност: Физика.
Метеорология. Управление на газотранспортни
мрежи. Приложен бизнес мениджмънт. Достъп
до класифицирана информация.
Росен Димитров Пандев, специалност: Гео
дезия, фотограметрия и картография, Финансов
и банков мениджмънт, Оценка на недвижими
имоти.
Росен Иванов Гюрджеклиев, специалност:
Транспортно строителство - Железопътно стро
ителство.
Росен Стоянов Костов, специалност: Геодезия,
инженер-геодезист, фотограметрия и картография.
Оценител на недвижими имоти, на машини и
съоръжения и на цели държавни и общински
предприятия, преобразувани или непреобразувани
в търговски дружества.
Росица Владимирова Шонева, специалност: Ел.
снабдяване и ел. обзавеждане, Експерт-оценител
на оборотни и дълготрайни активи, Автотехническа експертиза - проблеми, методика, пазарна
стойност.
Росица Маринова Петрова, специалност: Хидрогеология и инженерна геология.
Росица Петрова Румян, специалност: Архи
тектура, Оценител на недвижими имоти и па
метници на културата, Опазване на паметниците
на културата.
Румен Бончев Дунев, специалност: Транспортна техника и технологии - Автомобилна техника,
Електромобили.
Рум яна А танасова Гондова, специалност:
Хидрогеология и инженерна геология, Фирмен
мениджмънт, Счетоводство и контрол, Оценител
на недвижими имоти, земеделски земи и трайни
насаждения, машини и съоръжения, търговски
предприятия и вземания, цели държавни и об
щински предприятия.
Румяна Димитрова Граховска, специалност:
Промишлено и гражданско строителство, Единни
европейски методи и подходи при определяне
стойността на недвижими имоти и сгради - па
метници на културата. Световни стандарти за
бизнес оценяване.
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Рум яна Ж ивкова К ръстева, специалност:
Промишлена топлотехника, Пълна проектантска
правоспособност по части Отопление, Вентила
ция, Климатизация, Хладилна техника, Топло- и
газоснабдяване, Обследване на енергийна ефек
тивност и сертифициране на сгради.
Румяна Йорданова Дончева, специалност:
Автоматизация на производството в миннодобивната промишленост, Промишлен мениджмънт,
Оценител на недвижими имоти.
Рум яна М иткова П аруш ева-П ехливанова,
специалност: Архитектура, Пълна проектантска
правоспособност.
Румяна Миткова Стоянова, специалност: Тех
нология на металите, Икономист - международник, Оценка на машини и съоръжения, Оценка
на цели държавни и общински предприятия.
Румяна Радкова Ш ипкова, специалност: Земеустройство, Оценител на недвижими имоти.
Р ум яна Тошева Н есторова, специалност:
Селскостопанска техника, Оценител на машини
и съоръжения. Достъп до класифицирана ин
формация.
Светла Георгиева Вангелова, специалност: Ма
шиностроене и уредостроене - прецизна техника,
правна закрила на интелектулната собственост,
оценител на оборотни и дълготрайни активи.
Д-р Саша Евтимова Георгиева, специалност:
Горско стопанство.
Сашо Стоянов Ангелов, специалност: Обогатя
ване на полезните изкопаеми, ИУ на природопл.,
опазване и възпроизводство на обкръжаващата
среда, Фирмено счетоводство, Оценител на цели
държавни и общински предприятия.
Сара Бенямин Коен, специалност: Геодезия,
ф отограм етрия и картография, Оценител на
недвижими имоти и земеделски земи, дейности
по кадастъра.
Светлана Георгиева Бирова, специалност:
Геодезия, фотограметрия и картография.
С ветлан а Ц ветк ова Я нева, специалност:
Текстилна техника и технологии, Главен асис
тент - Машинно инженерство - Приложна гео
метрия и инженерна графика, Доктор по Техни
чески науки. Общо инженерство - Защита на
населението и народното стопанство в критични
ситуации.
Д-р Светлозар Радев Ганев, специалност:
Индустриална химия, Доктор по електрични,
магнитни и оптични свойства на кондензираната
материя.
Светозар Петров Георгиев, специалност: Д а
лекосъобщителна техника.
Светослав Веселинов Мартинов, специалност:
Транспортна техника и технологии, Доктор по
транспорт, корабоплаване и авиация, Спопанско
управление.
Свобода Ж елева Кирязова, специалност: Ел.
снабдяване и ел. обзавеждане, Пълна проектант
ска правоспособност по части - Електрическа.
Силвия Георгиева Кирилова-Йовчева, специал
ност: Хидростроителство. Доктор по инженерна
хидрология, хидравлика и водно стопанство.
Симеон Ананиев Ананиев, специалност: Екс
плоатация на жп транспорта, Оценка на цели
държавни и общински предприятия, преобразува
ни или непреобразувани в търговски дружества.
Достъп до класифицирана информация.
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С лавинка Л азарова Генчева, специалност:
Топлоенергетика и ядрена енергетика.
Славка Григорова Бурова, специалност: Гео
дезия, фотограметрия и картография, Оценка на
земеделски земи и трайни насаждения, Оценка
на недвижими имоти.
Славка Димитрова Чопова, специалност: Гео
дезия, фотограметрия и картография.
Снежанка Стоянова Андреева, специалност:
Архитектура, Организация и управление на малка
фирма - мениджър.
Снежина Д им итрова Д ж акерска, специал
ност: П ром иш лено и граж данско стр о и тел 
ство - технология. Организация и управление на
международна инженерна дейност, Ограничена
проектантска правоспособност - строежи V - VI
кат., Оценител на недвижими имоти, вътрешен
одит на системи за управление на качеството на
основата на изискванията на ISO.
София Костадинова Кирилова, специалност:
Геодезия, Водоснабдяване и канализация, Оце
нител на недвижими имоти.
Спас Георгиев Милчев, специалност: Автома
тизация на производството, Оценка на машини
и съоръжения в сферата на електротехническа
та и електронната промишленост, приборите и
средствата за автоматизация и изчислителната
и организационната техника, недвижими имоти,
оборотни и дълготрайни активи, интелектуална
собственост.
Стамен Гълъбов Костадинов, специалност:
Горско стопанство, Оценител на гори и земи в
горския фонд.
Стамен Станимиров Димитров, специалност:
Автомобили, трактори и кари.
Проф. С тан им ир М ихайлов К арап етков,
специалност: И н ж ен ер-м ехан и к, Д октор на
техническите науки - М ашинно инженерство,
Професор - Приложна механика, Право.
Станислав Александров Златанкев, специ
алност: Каростроене и автотранспортна техни
ка - Колесни и верижни машини, Оценител на
машини и съоръжения.
Станислава Борисова Николова, специалност:
Промишлено и гражданско строителство - Орга
низация и управление на тактическите подраз
деления на Строителни войски.
Станимир Тодоров Янчев, специалност: Во
доснабдяване и канализация, Оценител на не
движими имоти, машини и съоръжения, цели
държавни и общински предприятия, търговски
предприятия и вземания.
Станислав Димов Пандев, специалност: Ел.
централи, мрежи и системи.
Станоя Йорданов Дончевски, специалност:
Технология на строителството, Оценител на
недвижими имоти.
Стефан Борисов Яковски, специалност: Водо
снабдяване и канализация - пречистване на води
и архитектурно-строителна част, оценител на
недвижими имоти и строителна част на строежи,
провеждане и изпълнение на процедури по ЗОП,
екологична оценка на въздействие на проекти.
Стефан Златев Стефанов, специалност: Ел.
машини и апарати.
Стефан Иванов Христозов, специалност: Авиоинженер, Национална сигурност.
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Стефан Иванов Ямалиев, специалност: П ро
мишлено и гражданско строителство - конструк
ции, Оценител на недвижими имоти.
Стефан Каменов Мутафчиев, специалност:
М ашиностроителни технологии и производстве
на техника - технология на машиностроенето,
металорежещи машини и инструменти, Техно
логия и управление на автомобилния транспорт,
Автотехническа експертиза.
Стефан Крумов Жечков, специалност: Топ
лотехника.
Стефан Стоянов Бебревски, специалност:
Промишлена топлотехника.
Стефка Дечева Стойчева, специалност: Земеустройство.
С теф ка М и ланова Р аш евска-С и м еон ова,
специалност: Технология на машиностроенето,
Промишлено и гражданско строителство - тех
нология и организация, Обследване за енергийна
ефективност и сертифициране на сгради.
Стефка Милкова Пенчева, специалност: Тех
нология на маш. и мет.
Стефчо Д им итров Христов, специалност:
Промишлена топлотехника.
Стойчо Георгиев Стойков, специалност: Ел.
енергетика - електроинженер, Промишлена ав
томатика, Оценител на недвижими имоти.
Стоян Иванов Христов, специалност: Авиационна техника и технологии, Разследване на
авиационни произшествия и вътрешен одит.
Стоян Петков Стоянов, специалност: Геодезия,
фотограметрия и картография, правоспособност
по геодезия и кадастър, проектантска правоспо
собност, работа с приложен софтуер.
Стоянка Василева Савова, специалност: Гео
дезия, фотограметрия и картография, Оценител
на недвижими имоти.
С тоян ка П етрова К унчева, специалност:
Хидромелиоративно строителство, Оценител на
недвижими имоти.
Стоянка Рали Христова-Захаринова, специ
алност: Технология на каучука и пластмасите,
Експерт по европейско техническо законода
телство и контрол за безопасност и качество на
промишлените продукти.
Танко Янков Танков, специалност: Водоснаб
дяване и канализация - Мрежи и съоръжения,
Геодезия, Фотограметрия и картография.
Таня Борисова Кошева-Кръстева, специалност:
Промишлено и гражданско строителство, Оценка
на недвижими имоти.
Таня Георгиева Иванова, специалност: Геоде
зия, фотограметрия и картография.
Таня Георгиева Трайкова, специалност: Маши
нен инженер, строителство и архитектура - тех
никум, Оценител на недвижими имоти. Достъп
до класифицирана информация.
Таня Илиева Алексиева, специалност: Геодезия,
фотограметрия и картография.
Таня Йонкова Калпачка, специалност: П ро
мишлена топлотехника.
Татяна Атанасова Митева, специалност: Маркшайдерство, Извършва технически дейности при
прилагане на ЗСПЗЗ и ЗВСГЗГФ.
Татяна Георгиева Трайкова, специалност:
Топлинна и масообменна техника, Оценител на
недвижими имоти. Достъп до класифицирана
информация.
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Татяна Милчева Драганинска, специалност:
Архитектура. Екология, соларни технологии,
европроекти.
Теменужка Василева Минчева, специалност:
Архитектура.
Теодора Любомирова Дачева, специалност:
Строителство и архитектура, Оценка на недви
ж ими имоти и сгради - паметници на културата,
Оценка на земеделски земи.
Тинко Петков Трифонов, специалност: А в
томатизация на дискретни производства, Орга
низация и управление на външната търговия,
Международна търговия.
Доц. д-р Тодор Гергов Пеняшки, специалност:
Технология на машиностроенето, Оценител на
машини, съоръжения и оборотни активи.
Тодор Ж елев Авджиев, специалност: Радио
техника.
Тодор Иванов Чакъров, специалност: М е
ханизация на селското стопанство, Технология
на металите, Експертна оценка на щети и на
стойността им.
Тодор Христов Димитров, специалност: Екс
плоатация на жп транспорт. Достъп до класифи
цирана информация.
Тони Петров Тонев, специалност: Технология
и организация на автомобилния транспорт, Тех
ническо поддържане на автомобилите, Съдебен
експерт-оценител на оборотни и дълготрайни
активи, Автотехническа експертиза, Изпитващ
на кандидати за водачи на МПС.
Трифон Иванов Василев, специалност: Елек
троинженер - Електрически машини и апарати.
Филип Савов Савов, специалност: Технология
на машиностроенето, Заваръчна техника секция,
Корабостроителна технология.
Хараламби Иванов Даскалов, специалност:
Хидромелиоративно строителство.
Х аралам би Йонков П етров, специалност:
Технология на машиностроенето, Оценител на
недвижими имоти, машини и съоръжения, цели
държавни и общински дружества, земеделски
земи и подобренията върху тях.
Христина Методиева Керелска, специалност:
Промишлено и гражданско строителство - тех
нология, Оценител на недвижими имоти.
Христо Генов Колев, специалност: Топлоядрена енергетика.
Христо Георгиев Пелев, специалност: Ел.
снабдяване и ел. обзавеждане.
Христо Георгиев Христов, специалност: М а
шинен инженер - подвижен жп състав, Вагоностроене и вагонно стопанство.
Христо Господинов Христов, специалност:
Експлоатация на жп транспорт, Ръководител
движение.
Христо Димитров Брестлиев, специалност:
Топлинна и хладилна техника - среден техник,
Топлоснабдяване, отопление, вентилация и климатизация. Технология на обществени сгради, на
предприятия за леката промишленост, на обекти
и съоръжения за природен газ. Механична тех
нология на дървесината, Маркетинг и иновация,
Оценител на цели държавни и общински пред
приятия, активи.
Христо Динков Камберов, специалност: Дви
гатели с вътрешно горене, Оценител на машини
и съоръжения.
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Христо Иванов Стоянов, специалност: Техника
и технология на текстила и облеклото, Финансов
мениджмънт, Оценка на машини и съоръжения,
Сертификат - Обучение за автоексперти, ДВГ,
автомобилна техника и транспорт, Електронна
техника.
Христо Николов Манчев, специалност: Мета
лургия на черните метали.
Христо Пенчев Михайлов, специалност: Ел.
енергетика, правоспособност за строеж, поддър
жане и ремонт на асансьори.
Христо Тодоров Цаков, специалност: Минна
електромеханика, Трансфер и внедряване на тех
нологии и изделия; Оценител на цели държавни
и общински предприятия, активи, технически
контрол на сгради, безопасност и здраве в стро
ителството.
Цветан Димитров Димитров, специалност:
Радиоелектронна техника.
Цветан Кръстев Тодоров, специалност: Дви
гатели с вътрешно горене, Оценка на машини
и съоръжения.
Ц ветан Николаев Вълчинов, специалност:
Маркшайдерство и геодезия.
Цветанка Младенова Колева, специалност:
Минен инженер, Охрана на труда.
Ц ветанка П авлова Терзиева, специалност:
Маркшайдерство - средно техническо, Оценител
на недвижими имоти.
Цвете Василева Спасова-Минчева, специал
ност: Геодезия, фотограметрия и картография.
Цветелин Николаев Малинов, специалност:
Общо машиностроене.
Цветелина Ананиева Ананиева, специалност:
Транспортна техника и технологии, Финансов
контрол.
Цветелина Иванова Иванова-Ангелова, спе
циалност: Хидротехническо строителство, Хид
ротехнически съоръжения.
Цветолюб Лазаров Павлов, специалност: Ра
дио- и телевизионна техника, Фирмен менидж
мънт; Оценка на цели държавни и общински
предприятия, преобразувани и непреобразувани в
търговски дружества; Оценка на машини и съоръ
жения, Оценка на оборотни и дълготрайни активи,
Европейски компютърен сертификат - експерт.
Достъп до класифицирана информация.
Чавдар Георгиев Енчев, специалност: Инженер
по електроника и автоматика, Ценообразуване
на недвижимите имои и строителството. Оценка
на финансовата ефективност, финансиране и кре
дитиране, площообразуване, технически паспорт
и енергийна ефективност.
Ю лиян Янков Пальов, специалност: Геодезия,
Предприемачество и право в международния
бизнес, Оценител на недвижими имоти.
Юли Кирилов Стоилов, специалност: Водо
снабдяване и канализация - пречистване на води.
Ю лиян Димитров Македонски, специалност:
Архитектура.
Явор Николов Терзиев, специалност: Водоснаб
дяване и канализация - мрежи и съоръжения,
оценител на недвижими имоти.
Ян Любенов Нинов, специалност: Автомати
зация на минното производство.
Янка Делчева Чолакова, специалност: Елек
трификация на селското стопанство, Обследване
на енергийна ефективност на сгради.
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5.2. Съдебна автотехническа експертиза
Александър Найденов Димитров, специалност:
Двигатели с вътрешно горене.
Александър Петров Грозданов, специалност:
Автомобили и трактори - експлоатация, поддър
жане и ремонт - машинен техник.
Доц. д-р Ангел Петков Ангелов, специалност:
Двигатели с вътрешно горене.
Ангел Кирилов Ангелов, специалност: Автомо
билни войски, Транспортна техника и технология,
Автоконтрольор.
Ангел Петков Маринов, специалност: Автомо
билен транспорт, Оценител на машини и съоръ
жения в сферата на транспорта и строителството.
А нжел Евгениев Д им итров, специалност:
Машинен инженер - хидравлика и пневматика,
Оценител на машини и съоръжения, Оценител
на търговски предприятия и вземания.
Антони Вълков Запрянов, специалност: М а
шинен инженер, Военен инженер по експлоата
ция на автотранспортната техника. Достъп до
класифицирана информация.
Асен Вълчев Чакъров, специалност: Двигатели
с вътрешно горене.
Асен Станков Димитров, специалност: А в
томатика и информационни технологии, Автотехническа експертиза.
Аспарух Василев Василев, специалност: Транспортна техника и технологии - автомобилна
техника, Автоексперт-оценител, Автотранспортна
техника.
Атанас Велинов Тодоров, специалност: Ремонт
и експлоатация на автотранспортна техника,
Надеждност и техническа диагностика на автотранспортна техника, Преподавател - инструктор
за обучение на водачи на МПС.
Атанас Димитров Атанасов, специалност: И з
числителна техника, Автотехническа експертиза,
Оценител на машини и съоръжения в сферата
на електронната промишленост, химическата
промишленост и автотранспорта.
Атанас Илиев Ж елязков, специалност: Дви
гатели с вътрешно горене, Оценител цели дър
жавни и общински предприятия, на машини и
съоръжения.
Атанас Петров Табаков, специалност: Експло
атация и ремонт на АТТ, Двигатели с вътрешно
горене (инженер по експлоатация и ремонт на
АТТ).
Богдан Иванов Параш кевов, специалност:
Трактори, автомобили и ССМ, Оценка на машини
и съоръжения в сферата на машиностроенето,
автомобилния транспорт, строителството и сел
ското стопанство.
Б огом и л Георгиев Л азаров, специалност:
Технология на маш иностроенето, Бизнес м е
ниджмънт.
Бойка Й орданова С танкова, специалност:
Двигатели с вътрешно горене, Автотехническа
експертиза - проблеми, методика, пазарна стой
ност, Автоексперт-оценител.
Бойко Георгиев Йорданов, специалност: Технонология и управление на транспорта; Преподава
тел - инструктор по обучение на водачи на МПС.
Бойко Стоянов Шопов, специалност: Транспортна техника и технологии, Д ви гатели с
вътрешно горене, А втомобилен експерт.
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Валентин Лозанов Лозев, специалност: М а
шинен инженер.
Валентин Димитров Моллов, специалност:
Транспортно строителство, Пътно строителство.
Валентин Стойчев Панчев, специалност: Авто
мобилен транспорт, трактори и кари, Организация
и безопасност на движението.
Валери Бориславов Обретенов, специалност:
Двигатели с вътрешно горене.
Валери Сашев Митов, специалност: Автотехническа експертиза, Промиш лено и граж 
данско строителство. Достъп до класифицирана
информация.
Ваню Стефанов Стефанов, специалност: А вто
мобилен транспорт, трактори и кари, Икономика,
организация и управление на вътрешноградския
и крайградския транспорт.
Васил Аврамов Василев, специалност: А вто
матика, информационна и управляваща техника,
Системи и управление.
Васил Илиев Палавров, специалност: Техно
логия и управление на транспорта, Преподава
тел - инструктор на водачи на МПС, Технически
експертен анализ на ПТП за вещи лица, Стопанско
управление.
Васил Кирилов Андонов, специалност: Мон
тьор и водач на МПС - средно специално, Ме
ханизация на мините.
Васил Пенчев Пенчев, специалност: Транспортна техника и технологии, автомобилна техника.
Величко Костадинов Динчев, специалност:
Електроника и А втом атика, А втотехнически
експертизи.
В ениам ин Вълков Тодоров, специалност:
Технология и управление на транспорта, автоексперт-оценител.
Венцислав Кирилов Другански, специалност:
Двигатели с вътрешно горене.
Виктор Ленинов Иванов, специалност: Тех
нология и управление на транспорта, Бизнес
администрация.
Владимир Василев Васев, специалност: Ел.
снабдяване на промишленото предприятие.
Владислав Георгиев Самоходов, специалност:
Транспортна техника и технологии; Автотехническа експертиза.
Веселин Владиславов Василев, специалност:
Експлоатация и ремонт на летателните апарати.
Основни положения на стандаратизацията в ЕС,
НАТО и Република България. Финанси, Банково
дело. Мениджмънт на Военновъздушните сили,
Оценител на машини и съоръжения. Достъп до
класифицирана информация.
Д-р Владимир Делчев Начев, специалност:
Двигатели с вътрешно горене.
Георги Асенов Стоименов, специалност: Дви
гатели с вътрешно горене. Достъп до класифи
цирана информация.
Георги Борисов Таков, специалност: Експло
атация на свързочната техника, Автотехническа
експертиза - проблеми, методика, пазарна стой
ност. Достъп до класифицирана информация.
Георги Д имитров Палагачев, специалност:
М аш инен инженер - Транспортна техника и
технологии, Технология и организация на авто
мобилния транспорт, Преподавател - инструктор
на водачи на МПС, Извършване на периодични
прегледи за проверка на превозните средства,
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превозващи опасни товари по ADR, Професионал
на компетентност за международен автомобилен
превоз на товари, Професионална компетентност
за автомобилен превоз на пътници.
Георги Златков Кузмев, специалност: Транспортна техника и технологии. Технология и
управление на транспорта. Инженер по транс
порта.
Доц. д-р Данаил Андреев Хлебарски, специал
ност: Колесни и верижни машини, Автомобили,
трактори и кари.
Детелин Петков Ганчев, специалност: Двига
тели с вътрешно горене.
Димитър Алексеев Стоев, специалност: Автотехническа експертиза.
Д имитър Кирилов Късметов, специалност:
Двигатели с вътрешно горене, Оценител на м а
шини и съоръжения в сферата на транспорта,
електротехническата промишленост и маш ино
строенето.
Димитър Кирчев Иванов, специалност: Транспортна техника и технологии, Автотехнически
експертизи на ПТП, Основи на риска и автомобилно застраховане.
Димчо Славев Пиралков, специалност: Дви
гатели с вътрешно горене.
Динко Куманов Динев, специалност: Автома
тика, Информационна и управляваща техника,
Изчисляване, оглед и оценка на МПС, Определяне
на размер и основание и изплащане на застрахо
вателни обезщетения.
Емил Борисов Павлов, специалност: Двигатели
с вътрешно горене.
Емил Ж ивков Йорданов, специалност: М а
шинен инженер. Двигатели с вътрешно горене.
Военен инженер по експлоатация на АТТ.
Емил Димитров Христов, специалност: М а
шиностроителни технологии и производствена
техника - Технология на маш иностроенето и
металорежещите машини.
Елена Ботьова Христова, специалност: Под
вижен железопътен състав, Оценка на машини
и съоръжения.
Ж ивко Христов Евтимов, специалност: А вто
мобилен транспорт, трактори и кари, Оценител
на машини и съоръжения.
Ивайло Бориславов Манолов, специалност:
Транспортен мениджмънт, Икономика и управле
ние на транспорта, Технически експертен анализ
на ПТП за вещи лица, Монтьор на машини,
апарати, уреди и съоръжения.
Ивайло Емилов Григоров, специалност: Елек
тротехника.
Ивайло Петров Йорданов, специалност: Тех
нология и управление на транспорта.
Иван Александров М аринов, специалност:
Публична администрация, Строителна механи
зация - машинист-крановик.
Иван Атанасов Тодоров, специалност: Техно
логия и организация на автомобилния транспорт.
Иван Йорданов Иванов, специалност: Социално и застрахователно дело, Автоексперт, Автотехническа експертиза - проблеми, методика,
пазарна стойност, ликвидация на щети по М ПС
и ППС.
Иван Методиев Методиев, специалност: А в
томобили и кари - средно специално, Експертоценител на МПС.
Иван Методиев Ш опниколов, специалност:
Автоматизация на минното производство, Меж
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дународни икономически отношения, Супервайзер по заваряване и полагане на газопроводи от
РЕ-НD, Координатор по безопасност и здраве в
строителството.
И ван М ладенов Илиев, специалност: Тех
нология на минното производство, Оценител
на недвижими имоти, машини и съоръжения,
Автотехническа експертиза.
Йордан Ангелов Жотев, специалност: Двига
тели с вътрешно горене, Земемерство - среден
техник, Патентно и изобретателско дело.
Йордан Донев Йорданов, специалност: Транспортна техника и технологии; Оценител на МПС.
Йордан Иванов Георгиев, ст.н.с., специалност:
Подемно-транспортни машини, Оценител на м а
шини и съоръжения в сферата на строителството,
маш иностроителната и металообработващ ата
промишленост, транспорта, жилищно-комуналното стопанство и битовото обслужване.
Д-р Калин Петров Радлов, специалност: Маши
ностроене и уредостроене, Дизайн на механични
системи, Оценител на машини и съоръжения.
Камен Николов Богданов, н.с., специалност:
А втоматизация на дискретното производство,
Маркетинг и бизнес, Специалист по възобновяема
енергия и технологии в санитарните, отоплител
ните и климатични предприятия, Преводач на
научно-техническа литература - немски език,
Роботика, робототехнически системи и ГАПС,
Автотехнически експертизи, Оценител на машини
и съоръжения в сферата на машиностроителната
и металообработващата промишленост, Оценител
на машини и съоръжения.
Кирил Христов Велков, специалност: Подви
жен жп състав, доц. д-р, Подвижен железопътен
състав и теглителна сила на влаковете.
Кирил Цветанов Иванов, специалност: Тех
нология и организация на железопътния транс
порт, Експерт - железопътен транспорт - тех
нически, икономически и търговски проблеми.
Криминалист, специализирал в направленията:
дактилоскопия, графология, трасология и фалшификати.
Кольо Дончев Михов, специалност: Маркетинг.
Костадин Георгиев Грънчаров, специалност:
Експлоатация и ремонт на АТТ.
Константин Руменов Грънчаров, специалност:
Транспортна техника и технологии, Технически
прегледи на ППС.
Красимир Николаев Пъргов, специалност:
Транспортен мениджмънт и логистика, Стопанско
управление, Извършване на периодични прегледи
за проверка на превозните средства, превозващи
опасни товари, Сервизен специалист - тахографи.
Ленин Велинов Станоев, специалност: Дви
гатели с вътрешно горене, автомонтьор, оце
нител на машини и съоръжения в сферата на
автомобилния транспорт и селското стопанство,
селскостопански машини.
Лилия Александрова Гълъбова-Белева, специ
алност: Автомобилен транспорт, трактори и кари.
Лило Петков Кунчев, специалност: Двигате
ли с вътрешно горене, Оценител на машини и
съоръжения.
Лучия Александрова Абаджиева, специалност:
Двигатели с вътрешно горене.
Марин Митев Алексиев, специалност: А вто
мобилен транспорт, трактори и кари, Оценител
на оборотни и дълготрайни активи.
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Милена Георгиева Мраценкова, специалност:
Технология и организация на автомобилния
транспорт, д-р по транспорт, корабоплаване и
авиация - Изследване и моделиране на автомо
билните потоци в пристанищен транспортен възел
при комбинирани товарни превози.
Михаил Димитров Чалев, специалност: Транспортна техника и технологии. Обучение на автоексперти за изготвяне експертна оценка на щети
и на стойността им.
Михаил Тодоров Недков, специалност: Двигате
ли с вътрешно горене, Автотранспортна техника.
М ирослав Георгиев Филипов, специалност:
Транспортна техника и технологии.
М ирослав Петров М аринов, специалност:
Технология на машиностроене и уредостроене.
М ладен Георгиев Х ристов, специалност:
Транспортна техника и технологии, застраховане
и социално дело.
Начо Константинов Симеонов, специалност:
Бизнес мениджмънт и технологии, Автотехнически експертизи.
Никола Стоев Карагяуров, к.т.н., специалност:
Двигатели с вътрешно горене.
Николай Владимиров Пелов, специалност:
Ж елезопътна техника - електрически локомо
тиви, Автотехническа експертиза.
Николай Огнянов Иванов, специалност: За
страховане и социално дело, Автоексперт.
Николай Пеев Камбуров, специалност: Дви
гатели с вътрешно горене.
Николай Петров Карагьозов, специалност:
Двигатели с вътрешно горене.
Николай Спасов Христов, специалност: Екс
плоатация и ремонт на АТТ, Инженер по двигатели
с вътрешно горене.
Николай Стоянов Иванов, специалност: Дви
гатели с вътрешно горене.
Нина Петрова Нейкова, специалност: Промиш
лено и гражданско строителство - технология.
Доц. Олег М арков Кръстев, специалност:
Подвижен железопътен състав, Доцент, Д ок
тор - Подвижен железопътен състав и теглителна
сила на влаковете.
Павел Иванов Джамбазов, специалност: Дви
гатели с вътрешно горене.
Павко Йорданов Иларионов, специалност:
Двигатели с вътрешно горене, Патентно дело,
Европейско патентно ведомство, Оценител на
интелектуална и индустриална собственост и
други фактически отношения, правомощия за
обектите в областта на: изобретения и полезни
модели, на търговските марки и промишлени
образци, оценка на други активи (дизайн, деко
ративни изкуства и антиквариат).
Петър Велков Христов, специалност: Транспортна техника и технологии.
Доц. Петър Илиев Петров, специалност: Дви
гатели с вътрешно горене, Подемно-транспортни
машини.
П етър Л ю бом иров К остов, специалност:
Измервателна техника, Автотехническа експер
тиза - проблеми, методика, пазарна стойност,
ликвидация на щети по МПС и ППС.
Петър Пенчев Славов, специалност: Транспортна техника и технологии; Автотехническа
експертиза - проблеми, методика.
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Пеню Димов Пенев, специалност: Експлоа
тация и ремонт на АТТ, Двигатели с вътрешно
горене.
Радослав Кирилов Стоянов, специалност: Дви
гатели с вътрешно горене, Оценител на машини
и съоръжения в сферата на транспорта.
Райка Асенова Чингова, специалност: Техно
логия и организация на автомобилния транспорт,
Бизнес мениджмънт на автомобилните превози,
АТЕ.
Росица Владимирова Шонева, специалност: Ел.
снабдяване и ел. обзавеждане, Експерт-оценител
на оборотни и дълготрайни активи, Автотехническа експертиза - проблеми, методика, пазарна
стойност.
Румен Бончев Дунев, специалност: Транспортна техника и технологии - Автомобилна техника,
Електромобили.
Румен Петров Таслаков, специалност: А вто
мобилен транспорт, трактори и кари.
Сашко Петров Погачев, специалност: А вто
мобили, трактори и кари.
Светослав Велков Велков, специалност: Автомобилна техника.
Серьожа Л азаров Д аскалов, специалност:
Двигатели с вътрешно горене.
Славянка Стоянова Гелева, специалност: А в
томобилен транспорт, трактори и кари.
Стамен Станимиров Димитров, специалност:
Автомобили, трактори и кари.
Проф. С тан им ир М ихайлов К арап етков,
специалност: И н ж ен ер-м ехани к, Д октор на
техническите науки - М ашинно инженерство,
Професор - Приложна механика, Право.
Станислав Александров Златанкев, специал
ност: Каростроене и автотранстпортна техни
ка - Колесни и верижни машини, Оценител на
машини и съоръжения.
Стефан Василев Ангелов, специалност: Дви
гатели с вътрешно горене.
Стефан Иванов Ташев, специалност: Трактори
и кари, Оценител на машини и съоръжения.
Стефан Каменов Мутафчиев, специалност:
Машиностроителни технологии и производстве
на техника - Технология на машиностроенето,
металорежещи машини и инструменти, Техно
логия и управление на автомобилния транспорт,
Автотехническа експертиза.
Стефан Кръстев Делчев, специалност: Автотехническа експертиза, Машинен инженер - Дви
гатели с вътрешно горене.
С тоимен Д им итров С тоименов, сп ец и ал
ност: А втом обили и кари - експ лоатац и я и
рем онт - средно специално, О рган и зац и я и
управление на франчайзинговата дейност, Автотехническа експертиза.
Стойчо Серафимов Петров, специалност: Авто
мобилен транспорт, трактори и кари. Извършване
на периодични прегледи на ППС.
Стоян Иванов Христов, специалност: Авиационна техника и технологии, Разследване на
авиационни произшествия и вътрешен одит.
Тихомир М ладенов Тодоров, специалност:
Транспортна техника и технологии. Технически
експертен анализ на ПТП за вещи лица. Право.
Тодор Иванов Ч акъров, специалност: М е
ханизация на селското стопанство, Технология
на металите, Експертна оценка на щети и на
стойността им.
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Тони Петров Тонев, специалност: Технология
и организация на автомобилния транспорт, Тех
ническо поддържане на автомобилите, Съдебен
експерт-оценител на оборотни и дълготрайни
активи, Автотехническа експертиза, Изпитващ
на кандидати за водачи на МПС.
Христо Борисов Минков, специалност: И ко
номист по МТС, фирмен мениджмънт.
Доц. Христо Василев Узунов, специалност:
Доцент - Автомобили, трактори и кари, Док
тор - приложна механика, Автотехническа екс
пертиза, Експерт-оценител на МПС.
Христо Господинов Христов, специалност:
Експлоатация на жп транспорт, Ръководител
движение.
Христо Емилов Емилов, специалност: Автоексперт, Английски език - ниво В1.
Христо Иванов Иванов, специалност: Сред
но - Физика, Дигитални и аналогови тахографи.
Христо Иванов Иванов, специалност: Социално и застрахователно дело, Технологии и
безопасност в автомоби лния транспор т.
Христо Иванов Стоянов, специалност: Техника
и технология на текстила и облеклото, Финансов
мениджмънт, Оценка на машини и съоръжения,
Сертификат - Обучение за автоексперти, ДВГ,
автомобилна техника и транспорт, Електронна
техника.
Христо Недков Христов, специалност: Двига
тели с вътрешно горене.
Христо Стоянов Василев, специалност: Транспортна техника и технологии - Технология и
организация на автомобилния транспорт.
Цветан Кръстев Тодоров, специалност: Дви
гатели с вътрешно горене, Оценка на машини
и съоръжения.
Цветелин Николаев Малинов, специалност:
Общо машиностроене.
Ценко Василев Вапцаров, специалност: Спе
циалист по ДВГ и автомобили.
Янко Васков Николов, специалност: Автотехническа експертиза, Технология и управление
на транспорта.
5.3.
Съдебна инженерно-технологична екс
пертиза
Албен Раш ков Родопманов, специалност:
Транспортно строителство - пътно строителство,
Стопанско управление -стопански бизнес.
Албена Георгиева К ръстева, специалност:
Инженерна химия.
Александър Велков Гоцев, специалност: Топ
лотехника.
Ангел Георгиев Константинов, специалност:
Технология на машиностроенето.
Ангел Петров Муташки, специалност: Техно
логия на полимерите, текстила и кожите - инженер-химик, Вътрешен одитор.
А нета Георгиева К ам енова-В апордж иева,
специалност: Промишлено и гражданско стро
ителство, Оценител на недвижими имоти, цели
предприятия.
А нжел Евгениев Д им итров, специалност:
Машинен инженер - хидравлика и пневматика,
Оценител на машини и съоръжения, Оценител
на търговски предприятия и вземания.
Антоанета Атанасова Каръмчева-Георгиева,
специалност: Технология на металите и метало
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обработваща техника, Оценител на машини и
съоръжения, активи.
Антон Михайлов Михайлов, специалност: Хи
мическа технология на дървесината, Икономика,
организация и управление на химическите произ
водства, Оценител на права на интелектуалната и
индустриалната собственост и други фактически
отношения, търговски предприятия и вземания,
финансови активи и финансови институции, м а
шини и съоръжения, недвижими имоти, експерт
по ЕО и ОВОС.
Антони Вълков Запрянов, специалност: М а
шинен инженер, Военен инженер по експлоата
ция на автотранспортната техника. Достъп до
класифицирана информация.
Атанас Георгиев Черпоков, специалност: Во
доснабдяване и канализация.
Атанас Илиев Ж елязков, специалност: Дви
гатели с вътрешно горене, Оценител цели дър
жавни и общински предприятия, на машини и
съоръжения.
Атанас Сотиров Дробенов, специалност: Инженер-технолог по обществено хранене.
Асен Станков Димитров, специалност: А в
томатика и информационни технологии, Автотехническа експертиза.
Ахинора Димитрова Лазарова, специалност:
Технология на машиностроенето, Застраховател
но и социално дело, Ефективно управление на
промишленото предприятие.
Бисер Борисов Тодоров, специалност: Топлоснабдяване, газоснабдяване и вентилация.
П рофесионална компетентност в областта на
ценообразуването на недвижимите имоти и стро
ителството. Оценка на финансовата ефективност,
финансиране и кредитиране, площообразуване,
технически паспорт и енергийна ефективност.
Б огом и л Георгиев Л азаров, специалност:
Технология на маш иностроенето, Бизнес м е
ниджмънт.
Бойка Стефанова Валева-Тодорова, специал
ност: Технология на машиностроенето и мета
лорежещите машини, Топлинен счетоводител.
Бойко Белчев Колев, специалност: Уредостро
ене, Оценител на машини и съоръжения.
Бойко Тодоров Калъчев, специалност: Техно
логия и организация на жп транспорт, Оценител
на оборотни и дълготрайни активи, Автотехническа експертиза.
Бойко Христов Панчев, специалност: Архи
тектура.
Борис Георгиев Петков, специалност: Хидра
влика и пневматика.
Борислав Рангелов Йорданов, специалност:
Промишлена топлотехника.
Валентина Стефанова Николова, специалност:
Технология на машиностроенето и металореже
щи машини, Оценка на машини и съоръжения.
Достъп до класифицирана информация.
В алентин А танасов Петков, специалност:
Транспортно строителство - пътно строителство,
Оценител на земи, сгради, съоръжения, пътища,
строителство, ремонт и поддържане.
Валентин Лозанов Лозев, специалност: М а
шинен инженер.
В алентин Рачев С им еонов, специалност:
Пътно строителство. Достъп до класифицирана
информация.
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Доц. д-р Валери Емилов Митков, специал
ност: Металургия на черните метали, Техника и
технология на взривните работи, МИО и ВИД.
Васил Аврамов Василев, специалност: А вто
матика, информационна и управляваща техника,
Системи и управление.
Васил Стефанов Михайлов, специалност: Про
мишлено и гражданско строителство.
Вася Иванова Германова, специалност: М аши
нен инженер - хидравлични машини, Патентно
дело, Оценител на интелектуалната и индустриа лната собственост.
Велимир Евстатиев Златарев, специалност:
Технология на металите.
Венцеслав Михайлов Бобев, специалност: Ме
талургия на черните метали и леярство, Валцуване
на металите, новости в прокатното производство.
Виктор Иванов Стайков, специалност: М аши
ностроителна техника и технологии, Компютърни
технологии в машиностроителното проектиране
и производство.
Виолета Върбанова Ш ентова, специалност:
Механично уредостроене, Металорежещи машини
и технологични процеси за студена обработка на
металите, Патентно дело, Оценка на интелекту
алната и индустриалната собственост.
Виолета Михайлова Гемкова, специалност:
Промишлена топлотехника, МИО и ВИД.
Виолета Тодорова Тенева, специалност: Про
мишлена топлотехника, Банков мениджмънт,
К орпоративн и ф инанси. О ц ен и тел на цели
държавни и общински предприятия, маш ини
и съоръжения в сферата на машиностроенето.
Международни финанси. Финансов и кредитен
анализ. Маркет инг и менид жмънт.
Владимир Велчев Велев, специалност: Техно
логия на машиностроенето.
Владислав Велков Велков, специалност: Стро
ителство на сгради и съоръжения.
Доц. Вътю Танев Танев, специалност: Д о
цент - Строителни конструкции. Промишлено
и гражданско строителство - конструкции. Ком
пютърни технологии в проектирането.
Георги Андонов Георгиев, специалност: Хидро
енергийно строителство. Оценител на недви
ж ими имоти и на цели държавни и общински
предприятия.
Георги Асенов Стоименов, специалност: Дви
гатели с вътрешно горене. Достъп до класифи
цирана информация.
Георги Василев Георгиев, специалност: М а
шини и апарати за хранителната промишленост,
Оценител на търговски предприятия, машини и
съоръжения, цели държавни и общински пред
приятия, съдебно-счетоводни и финансово-ценови
експертизи.
Георги К остадинов Йончев, специалност:
Промишлено и гражданско строителство - кон
струкции. Достъп до класифицирана информация.
Даниела Димитрова Порязова, специалност:
Архитектура.
Деница Константинова Русева-Георгиева, спе
циалност: Водоснабдяване и канализация. Оцени
тел на недвижими имоти, Мрежи и съоръжения.
Детелин Петков Ганчев, специалност: Двига
тели с вътрешно горене.
Д имитър Атанасов Атанасов, специалност:
Топло- и ядрена енергетика, Машинен инженер
с пълна проектантска правоспособност по части
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Топлоснабдяване, Отопление, Вентилация и климатизация, Пълна проектантска правоспособност
по части Отопление, Вентилация, Климатизация,
Х ладилна техника, Топло- и газоснабдяване,
Удостоверение - верификация на годишни до
клади за емисии на парникови газове.
Димитър Йорданов Илиев, специалност: Тех
нология на машиностроенето, Притежател на
патенти за различни изобретения.
Димитър Кирилов Късметов, специалност:
Двигатели с вътрешно горене, Оценител на м а
шини и съоръжения в сферата на транспорта,
електротехническата промишленост и маш ино
строенето.
Димитър Петров Петев, специалност: Радио- и
телевизионна техника.
Димитър Петров Стойчев, специалност: Тех
нология на машиностроене, Конструкции и кон
струиране на машини и съоръжения, технологии,
технологични и контролни процеси и операции,
проектиране, организация на производството,
стандарти и качество, Лицензиран и сертифициран
оценител на машини и съоръжения.
Димитър Юлианов Македонски, специалност:
Машинен инженер - М ашиностроителни техно
логии и производствена техника.
Димитринка Борисова Милевска, специалност:
Технология на шевното производство.
Евгения Кръстева Табова, специалност: А в
томатика и телемеханика, Патентен специалист,
оценител на права на интелектуална и индустриална собст веност.
Е втим Ф ердинандов Н аков, специалност:
Водоснабдяване и канализация, Оценител на
недвижими имоти, на цели държавни и общински
предприятия, на машини и съоръжения в сферата
на строителството.
Е катери на И ванова Ж аби н ска-Н и колова,
специалност: Топлинна и масообменна техника.
Е леонора Е м и лова В ълева, специалност:
Водоснабдяване и канализация - пречистване
на води.
Елияна Димитрова Христова, специалност:
Технология на машиностроенето и металорежещи
машини, Оценител на машини и съоръжения в
сферата на машиностроенето и металорежещите
машини.
Емил Тодоров Соколов, специалност: Маши
ни и апарати за химическата и хранителната
промишленост.
Емилия Антова Петрова, специалност: Общо
м аш и ностроен е и уредостроене, О ценка на
машини и съоръжения, Оценка на оборотни и
дълготрайни активи.
Ивалин Костов Йосифов, специалност: Тех
ническа експлоатация на летателни апарати,
Икономика на сигурността и отбраната.
Иван Иванов Гешев, специалност: Слаботокова
ел. промишленост и експлоатация.
Иван Методиев Шопниколов, специалност:
Автоматизация на минното производство, Меж
дународни икономически отношения, Супервайзер по заваряване и полагане на газопроводи от
РЕ-НD, Координатор по безопасност и здраве в
строителството.
Иван Стойнов Кючуков, специалност: Двига
тели с вътрешно горене, Извършване на перио
дични прегледи на ППС в пункт от II кат.
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Иван Чанков Иванов, специалност: Технология
на машиностроенето и металите.
Иванка Славчева Пакиданска, специалност:
Текстилна техника, мениджмънт на интелек
туалната собственост, Оценител на права на
интелектуалната и индустриалната собственост.
Иглика Димитрова Христова, специалност:
Промишлена топлотехника, Пълна проектантска
правоспособност по части Отоплителна, вен
тилационна, климатична и хладилна техника,
Технологична на предприятия за производство,
складиране и търговия с храни и лекарства,
Оценител на машини и съоръжения в сферата
на маш иностроенето, проектиране на газови
инсталации.
Илия Петров Гюров, специалност: Комуникационна техника и технологии.
И на Д им итрова Боядж иева, специалност:
Топлинна и масообменна техника, Обследване за
енергийна ефективност на промишлени системи.
Ирина К расимирова Семерджиева, специ
алност: А вто м ати зац и я на производството,
Организация и планиране на инвестиционния
процес, М ениджър-предприемач. Оценител на
цели държавни и общински предприятия, маш и
ни и съоръжения в сферата на промишлеността,
строителството и енергетиката; Пълномощник за
система за управление на качеството, одитор на
система за производствен контрол на строителни
продукти.
Йордан Донев Йорданов, специалност: Транспортна техника и технологии, Оценител на МПС.
Й ордан С тоим енов Тотков, специалност:
Топлоенергетика, Промишлена топлоенергетика.
Йорданка Д имитрова М итева, специалност:
Атомни електроцентрали и инсталации - инж ен ер -то п л о ф и зи к, С ъврем ен н и м етоди за
о топление и вентилация, Обследване за енер
гийна ефективност - обследване на сгради и
промишлени системи, Експерт по опазване на
околната среда и управление на строителни от
падъци, безопасни условия на труд, строителен
надзор, инвеститорски и технически контрол,
ценообразуване и остойностяване на строител
но-монтажни работи.
Йорданка Симеонова Попова, специалност:
Промишлено и гражданско строителство - тех
нология. Оценител на недвижими имоти, Фирмен
мениджмънт, Програмно осигуряване.
Йорданка Тодорова Георгиева, специалност:
Металургия на черните метали, Мениджър по
международен бизнес, Оценител на цели държавни
и общински предприятия и вземания, недвижими
имоти, Правоспособност като брокер.
Камен Николов Богданов, н.с., специалност:
А втоматизация на дискретното производство,
Маркетинг и бизнес, Специалист по възобновяема
енергия и технологии в санитарните, отоплител
ните и климатичните предприятия, Преводач на
научно-техническа литература - немски език,
Роботика, робототехнически системи и ГАПС,
Автотехнически експертизи, Оценител на машини
и съоръжения в сферата на машиностроителната
и металообработващата промишленост, Оценител
на машини и съоръжения.
Каролина Николаева Иванова, специалност:
Радиоелектроника, К омуникационна техника,
Роботика, Техническа журналистика, Графичен
дизайн, Търговия и икономика.
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Кирил Василев Будинов, специалност: М ар
кетинг, Технология на животински хранителни
продукти, консервация и обществено хранене.
Кеворк Врамшабух Тавитян, специалност:
Инженер по електроника и автоматика - Радиои телевизионна техника, Среден електротех
ник - електроенергетика и електрообзавеждане
на промишлени предприятия.
Керанка Христова Русева, специалност: П ро
мишлено и гражданско строителство, Оценител
на недвижими имоти.
Костадин Христов Буков, специалност: Комуникационна техника и технологии.
Красен Сотиров Скрински, специалност: П ро
мишлена топлотехника.
Красимир Д им итров М итов, специалност:
Промишлено и гражданско строителство.
Красимир И ванчев Ж ейнов, специалност:
Строителен инженеринг, Бизнес администрация
и мениджмънт - Международен бизнес менидж
мънт.
Красимир Петров Илиев, специалност: Маши
нен инженер - Хидро- и пневмотехника, Машинен
техник - двигатели с вътрешно горене, Пълна
п роектан тска п равоспособност - отопление,
вентилация, климатизация, хладилна техника,
топло- и газоснабдяване.
Костадин Бойков Белев, специалност: Електроенергетика и електрообзавеждане.
Костадин Николов Куюмджиев, к.т.н., специал
ност: Машини и апарати в хранително-вкусовата
промишленост, Автоматизация на дискретното
производство.
Красин Стоянов Койчев, специалност: Топ
лоенергетика, Отоплителни, вентилационни и
климатични инсталации, Пълна проектантска
правосопособност по части топлоснабдяване,
отопление, вентилация и климатизация, обслед
ване за енергийна ефективност и сертфициране
на сгради.
Кристина Стефанова Найденова, специалност:
Подемно-транспортни, пътни и строителни м а
шини. Оценител на машини и съоръжения.
Лена Георгиева Д им итрова, специалност:
Хидравлични машини и съоръжения, Патентно
дело, Представител по индустриална собстве
ност с правомощия по обектите в областта на
изобретения и полезни модели, марки, ГО и
промишлени дизайни.
Лило Петков Кунчев, специалност: Двигате
ли с вътрешно горене, Оценител на машини и
съоръжения.
Лъчезар Радев Радев, специалност: Икономика
и управление на издателското дело и полиграфията.
Любен К расимиров Петков, специалност:
Водоснабдяване и канализация - пречистване
на води.
Людмил Алексиев Недялков, специалност:
Технология на машиностроенето, Експерт - тех
нически проблеми, Оценител на машини и съ
оръжения в сферата на машиностроителната и
металообработващата промишленост.
Любомир Петров Герджиков, специалност:
Транспортно строителство - пътно строителство,
Международни икономически отношения, Оценка
на недвижими имоти, на търговски предприятия.
Макари Новев Радев, специалност: Ел. обза
веждане и автоматизация на промишлеността.

СТР.

160

Д ЪРЖ АВЕ Н

Маргарита Иванова Недялкова-Мечева, спе
циалност: Радиотехника - ВЧ, Патентно дело.
М аргарита Райчева Гергова, специалност:
Машинен инженер, Оперативно счетоводство.
Маргаритка Кирилова Григорова-Николова,
специалност: Ел. машини и апарати, Оценител
на недвижими имоти, машини и съоръжения в
сферата на машиностроенето, електротехниче
ската и електронната промишленост и енерге
тиката, оценител на права на интелектуалната
и индустриалната собственост.
Доц. Мариана Иванова Христова, специалност:
Доцент по техника на безопасността на труда и
противопожарна техника. Инженер-химик. Тех
нология на органичния синтез и горивата.
Мариела Димитрова Велинова, специалност:
Промишлено и гражданско строителство, Проек
тиране на строителни конструкции за сеизмични
въздействия.
Марин Владимиров Йорданов, специалност:
Комуникационна техника и технологии, Автотехническа експертиза. Достъп до класифицирана
информация.
М ариетка Енева Бодж акова, специалност:
Електронна техника, Счетоводство и контрол,
Международни счетоводни стандарти, Курс за
работа с микрокомпютърна техника и програмен
продукт „КОНТО“, Съдебни финансово-икономи
чески експертизи, Съдебни електротехнически
експертизи.
Мария Павлова Гашарова, специалност: Техно
логия и механизация на строителството, Оценка
на недвижими имоти.
М ария Х ристова Н иколова, специалност:
Технология на машиностроенето.
Марин Танов Вутов, специалност: Строителен
инженер по водоснабдяване и канализация, Ф и
нансов мениджмънт, Строителен техник - стро
ителство и архитектура.
Милен Георгиев Дянков, специалност: Съ
общителна и осигурителна техника и системи.
Михаил Александров Томов, специалност:
Промишлена топлотехника.
Надка Йорданова Дянкова, специалност: Д а
лекосъобщителна техника.
Наташа Стефанова Везенкова-Сергиева, спе
циалност: Съобщителна техника.
Наташа Ценева Ковачева, специалност: П ро
мишлено и гражданско строителство - техноло
гия, Оценител на недвижими имоти, Обследване
на енергийна ефективност и сертифициране на
сгради.
Невена М ихайлова Стефанова, специалност:
Технология на пластмасите, Оценител на държав
ни и общински предприятия, недвижими имоти,
маш ини и съоръжения, Фирмено счетоводство.
Недялко Иванов Иванов, специалност: Техно
логия на материалите и материалознание, Специ
алист по химични вещества и риск за околната
среда, Специалист по системи за управление на
околната среда.
Никола Стоев Карагяуров, к.т.н., специалност:
Двигатели с вътрешно горене.
Николай Аспарухов Дерменджиев, специал
ност: Промишлено и гражданско строителство,
Международен бизнес, Оценител на търговски
предприятия и вземания, цели държавни и об
щински предприятия, машини и съоръжения,
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недвижими имоти; Определяне на концесионни
възнаграждения, определяне и оценка на рейтинга
на фирми и неправителствени организации.
Д-р Николай Василев Вълков, ст.н.с., специ
алност: Класическо въоръжение ПТУРС и АТЦ,
И нженер - технология на маш иностроенето,
ракетно-артилерийско въоръжение, Оперативностратегическа подготовка, Динамика, балистика
и управление на полета на летателните апарати.
Достъп до класифицирана информация, НАТО
Сикрет.
Николета Борисова Божинова, специалност:
Горско стопанство, Съвременно управление в
устройството на територията.
Огнемир Кирилов Сапунджиев, специалност:
Технология и механизация на строителството.
Доц. Олег Марков К ръстев, специалност:
Подвижен железопътен състав, Доцент, Док
тор - Подвижен железопътен състав и теглителна
сила на влаковете.
Орлин Петров Пелов, специалност: Комуникационна техника и технологии.
Пейя Георгиева Будакова, специалност: Тех
нология на растителни хранителни и вкусови
продукти.
Петър Любенов Брънеков, специалност: ДСТ,
Електроинженер.
Петър Цветанов Асенов, специалност: М аши
нен инженер - Топлоенергетика.
П лам ен С тефанов Ц анков, специалност:
Международни икономически отношения, Ра
диоелектроника.
Доц. Радостин Иванов Паздеров, специал
ност: Доцент по минералогия и кристалография.
Геология и проучване на полезните изкопаеми.
Геотехнология. Пълна проектантска правоспо
собност - геолого-техническа на проучвателните
и добивните работи.
Ралица Лъчезарова Стаматова, специалност:
Строителство на сгради и съоръжения.
Ромен Томов Кишкин, специалност: Физика.
Метеорология. Управление на газотранспортни
мрежи. Приложен бизнес мениджмънт. Достъп
до класифицирана информация.
Росен Иванов Гюрджеклиев, специалност:
Транспортно строителство - Железопътно стро
ителство.
Р ум ян а А тансова Гондова, специалност:
Хидрогеология и инженерна геология, Фирмен
мениджмънт, Счетоводство и контрол, Оценител
на недвижими имоти, земеделски земи и трайни
насаждения, машини и съоръжения, търговски
предприятия и вземания, цели държавни и об
щински предприятия.
Румяна Миткова Стоянова, специалност: Тех
нология на металите, Икономист-международник,
Оценка на машини и съоръжения, Оценка на
цели държавни и общински предприятия.
Савина Здравкова С пасова, специалност:
Технология на животинските хранителни про
дукти, консервирането и общественото хранене,
Оценител на оборотни и дълготрайни активи.
Д-р Саша Евтимова Георгиева, специалност:
Горско стопанство.
С ветлан а Ц ветк ова Я нева, специалност:
Текстилна техника и технологии, Главен асис
тент - Машинно инженерство - Приложна гео
метрия и инженерна графика, Доктор по Тех
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нически науки. Общо инженерство - Защита на
населението и народното стопанство в критични
ситуации.
Светлозар Радев Ганев, специалност: Индус
триална химия, Доктор по електрични, магнитни
и оптични свойства на кондензираната материя.
Светослав Веселинов Мартинов, специалност:
Транспортна техника и технологии, Доктор по
транспорт, корабоплаване и авиация, Спопанско
управление.
С ерьожа Л азаров Д аскалов, специалност:
Двигатели с вътрешно горене.
Симеон Ананиев Ананиев, специалност: Екс
плоатация на жп транспорта, Оценка на цели
държавни и общински предприятия, преобразува
ни или непреобразувани в търговски дружества.
Достъп до класифицирана информация.
Славей Славчев Луков, специалност: Монтьор
на ел. мрежи и уредби за високо напрежение,
Социални дейности.
Софка Велчева Асенова, специалност: П ро
миш лено и гражданско строителство, Пълна
проектантска правоспособност - Конструктивна - организация и изпълнение на строителството
и Пожарна безопасност - конструктивен, Оцени
тел на недвижими имоти.
Спас Георгиев Милчев, специалност: Автома
тизация на производството, Оценка на машини
и съоръжения в сферата на електротехническа
та и електронната промишленост, приборите и
средствата за автоматизация и изчислителната
и организационната техника, недвижими имоти,
оборотни и дълготрайни активи, интелектуална
собственост.
Станимир М алинов Станков, специалност:
Е ксплоатация и рем онт на автотранспортна
техника и технология.
С танко Л ю дм илов Й ончев, специалност:
Транспортно строителство, Конструктивно ин
женерство, Пълна проектантска правоспособ
ност - конструктивна организация и изпълнение
на строителството.
Стефан Борисов Яковски, специалност: Водо
снабдяване и канализация - пречистване на води
и архитектурно-строителна част, оценител на
недвижими имоти и строителна част на строежи,
провеждане и изпълнение на процедури по ЗОП,
екологична оценка на въздействие на проекти.
Стефан Иванов Христозов, специалност: Авиоинженер, Национална сигурност.
Стефан Каменов Мутафчиев, специалност:
Машиностроителни технологии и производстве
на техника - технология на машиностроенето,
металорежещи машини и инструменти, Техно
логия и управление на автомобилния транспорт,
Автотехническа експертиза.
Стефан Крумов Жечков, специалност: Топло
техника.
Стойчо Георгиев Стойков, специалност: Ел.
енергетика - електроинженер, Промишлена ав
томатика, Оценител на недвижими имоти.
Стоян Иванов Христов, специалност: Авиационна техника и технологии, Разследване на
авиационни произшествия и вътрешен одит.
Стоянка Рали Христова-Захаринова, специ
алност: Технология на каучука и пластмасите,
Експерт по европейско техническо законода
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телство и контрол за безопасност и качество на
промишлените продукти.
Тинко Петков Трифонов, специалност: А в
томатизация на дискретни производства, Орга
низация и управление на външната търговия,
Международна търговия.
Тодор Ж елев Авджиев, специалност: Радио
техника.
Доц. д-р Тодор Гергов Пеняшки, специалност:
Технология на машиностроенето, Оценител на
машини, съоръжения и оборотни активи.
Тони Петков Петков, специалност: Електроенергетика и електрообзавеждане, Правоспособ
ност за извършване на извличане на флуорирани
парникови газове от комутационна апаратура за
високо напрежение.
Тони Петров Тонев, специалност: Технология
и организация на автомобилния транспорт, Тех
ническо поддържане на автомобилите, Съдебен
експерт-оценител на оборотни и дълготрайни
активи, Автотехническа експертиза, Изпитващ
на кандидати за водачи на МПС.
Трифон Иванов Василев, специалност: Елек
троинженер - Електрически машини и апарати.
Х аралам би Йонков П етров, специалност:
Технология на машиностроенето, Оценител на
недвижими имоти, машини и съоръжения, цели
държавни и общински дружества, земеделски
земи и подобренията върху тях.
Христо Господинов Христов, специалност:
Експлоатация на жп транспорт, Ръководител
движение.
Цветан Боянов Бояджиев, специалност: Стро
ителство на сгради и съоръжения, Строителни
конструкции.
Цветелин Николаев Малинов, специалност:
Общо машиностроене.
Юли Кирилов Стоилов, специалност: Водо
снабдяване и канализация - пречистване на води.
5.4.
Съдебна ком пю търно-техническа екс
пертиза
Адалберт Асенов Антов, специалност: Ком
пютърни системи и технологии.
Асен Любомиров Тошев, специалност: М ате
матика, Изкуствен интелект.
Александър Ангелов Ангелов, специалност:
Комуникационна техника и технологии, Радиокомуникационна техника.
Александър Недялков Кирков, специалност:
Информационна сигурност, Авторски права на
софтуерни приложения и в интернет. Установяване
и сигурност на системи с банкови карти. Достъп
до класифицирана информация.
Атанас Богданов Балджийски, специалност:
Автоматика и системотехника - електрозадвижване и автоматизация на машини.
Атанас Димитров Атанасов, специалност: И з
числителна техника, Автотехническа експертиза,
Оценител на машини и съоръжения в сферата
на електронната промишленост, химическата
промишленост и автотранспорта.
Асен Димитров Низамов, специалност: П ро
мишлено и гражданско строителство, Оценител
на недвижими имоти.
Божидар Руменов Ш уманов, специалност:
Информатика, Софтуерни технологии в интернет.
Валери Илиев Михайлов, специалност: Елек
троинженер - автоматика и телемеханика.
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Валери Найденов Петров, специалност: Радио
техника - инженер по радиоелектроника.
Васил Аврамов Василев, специалност: А вто
матика, информационна и управляваща техника,
Системи и управление.
Величко Костадинов Динчев, специалност:
Е лектрони ка и автом атика, А втотехнически
експертизи.
Величка Георгиева Тименова, специалност:
Архитектура, Оценител на недвижими имоти.
Весел Ангелов Пендичев, специалност: Елек
тронна техника ППМ Е, Право, Патентно дело,
Оценител на права на интелектуалната и индустриалната собственост и други фактически
отношения, на други активи в сферата на деко
ративни изкуства, дизайн, антиквариат и недви
жими имоти и паметници на културата, машини
ни съоръжения, активи - движимо имущество,
представител в областта на изобретенията и
полезните модели и в областта на търговските
марки и промишлените образци, марки, географ
ски означения и промишлени дизайни. Достъп
до класифицирана информация.
Георги К расим иров Радков, специалност:
Комуникационна техника и технологиии, комуникационна осигурителна техника, Достъп до
класифицирана информация.
Георги Петров Бозаджиев, специалност: И з
числителна техника. Достъп до класифицирана
информация.
Проф. д-р Георги Петров Бояджиев, специал
ност: Математика и информатика.
Даниел Златимиров Карапанчев, специалност:
Автоматика, информационна и управляваща тех
ника, Компютърна бизнес информатика. Достъп
до класифицирана информация.
Даниела Димитрова Порязова, специалност:
Архитектура.
Даниела Д им итрова Събева, специалност:
К омпю търни системи - Информационни тех
нологии.
Делина Атанасова Джонджорова, специалност:
Електронна техника и микроелектроника. Достъп
до класифицирана информация.
Димитър Петров Петев, специалност: Радио- и
телевизионна техника.
Дойчин Тодоров Метексинов, специалност:
Компютърни мрежи и комуникации.
Евдокия Кирилова Димитрова, специалност:
Промишлена електротехника, Програмист.
Едвин Ж ивков Ж елев, специалност: Компю 
търни системи и технологии, автотехническа
експертиза.
Емил Трайков Стоянов, специалност: Счето
водна отчетност, работа с бази данни.
Емилия Георгиева Балканска-Василева, спе
циалност: Радиотехника.
Здравко Петров Цонев, специалност: Радио
техника.
Д-р И ван Д рагов Тренчев, специалност:
Финанси - Банково дело, М атематика, И нфор
матика. Достъп до класифицирана информация.
Иванка Евлогиева Илиева, специалност: Радио
техника, Оценител на машини и съоръжения в
сферата на радиотехниката, електротехническата,
електронната и хранително-вкусовата промишле
ност и сигнално-охранителната техника,права на
интелектуалната собственост, недвижими имоти,
търговски предприятия.
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Илия Петров Гюров, специалност: Комуникационна техника и технологии.
Йордан Петров Григоров, специалност: „Из
числителна техника.
Й орданка Л ю бом ирова Лю бенова, специ
алност: Информатика - компютърна графика,
Приложна математика, Електронна техника.
Доц. К амен Владимиров Рангелов, специ
алност: Електроинженер - далекосъобщителна
техника.
Каролина Николаева Иванова, специалност:
Радиоелектроника, Комуникационна техника,
Роботика, Техническа журналистика, Графичен
дизайн, Търговия и икономика.
К лим ент Върбанов Тошков, специалност:
Информационни технологии. Технологично предприемачество и иновации в информационните
технологии.
Костадин Златанов Костадинов, специалност:
МАУВ - механизация и автоматизация на упра
влението на войската. Достъп до класифицирана
информация.
Л ю бом ир С теф анов Тулев, специалност:
Противодействие на престъпността и опазване
на обществения ред, Право, Противодействие на
високотехнологичните престъпления и новите
форми на организирана престъпност.
Марин Владимиров Йорданов, специалност:
Комуникационна техника и технологии, Автотехническа експертиза. Достъп до класифицирана
информация.
М ариетка Енева Бодж акова, специалност:
Електронна техника, Счетоводство и контрол,
Международни счетоводни стандарти, Курс за
работа с микрокомпютърна техника и програмен
продукт „КОНТО, Съдебни финансово-икономи
чески експертизи, Съдебни електротехнически
експертизи.
Марио Недков Марков, специалност: Телеко
муникации, Мениджмънт на телекомуникациите.
Милен Георгиев Дянков, специалност: Съ
общителна и осигурителна техника и системи.
Милен Иванов Антов, специалност: Информационна сигурност, Финансов мениджмънт,
Независим компютърен експерт.
Милен Спасов Спасов, специалност: Компю
търни системи и технологии.
М илена Борисова И гнатова, специалност:
Електроника - Електронно медицинско уредо
строене.
М илена М анолова Златкова, специалност:
Компютърни системи - Компютърна техника.
Милко Стоянов Казанджиев, специалност:
Компютърни системи - Компютърна техника.
Н адеж да Х ристева Георгиева-Д им итрова,
специалност: Електроника и автоматика.
Нели Костантинова Лазарова, специалност:
Технология на материалите и материалознание,
Основен компю търен специалист. Достъп до
класифицирана информация.
Николай Емилов Томов, специалност: И н
форматика.
Д-р Николай Мирчев Райчев, специалност:
Доктор по компютърни системи, комплекси и
мрежи, Компютърни системи и технологии.
Н иколай Н айденов Хранов, специалност:
Книгоразпространение - библиотечно-информа
ционни дейности, Компютърни системи, мобилни
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комуникации, софтуерен и хардуерен компютъ
рен оценител, софтуерно пиратство. Достъп до
класифицирана информация.
Николай Николаев Балов, специалност: Дви
гатели с вътрешно горене.
Николай Стефчов Костов, специалност: И н
форматика - Компютърно програмиране.
Н иколинка Танева Радулова, специалност:
Промишлено и гражданско строителство - кон
струкции, компютърни системи и технологии,
Оценител на недвижими имоти.
Онник Харутюн Таракчиян, специалност: М а
тематика и информатика, Бизнес информатика
с английски език, Сертифициран да провежда
обучения в Академиите за информационни тех
нологии на Майкрософт.
Павел Кирилов Петров, специалност: Елек
тронна техника и микроелектроника - Диагности
ка и приложение на микропроцесорни системи.
Петър Велков Христов, специалност: Транспортна техника и технологии, Експерт на ИНГА
по трибология.
Павлин Галинов Панев, специалност: Ком
пю търни системи и технологии, електронно
управление.
Петко Пенчев Тодоров, специалност: Физика.
Петър Недялков Кирков, специалност: Комуникационна техника и технологии - аудио-комуникационна техника.
Пламен Иванов Милев, специалност: Комуникационна техника и технологии, Видеоанализ
и лицева идентификация, Разузнавач експертн о-кри м и н алистичн а дейност, А ктуализация
на професионална квалификация, Документен
контрол. Достъп до класифицирана информация.
Пламен Тенев Панайотов, специалност: А вто
матика, информационна и управляваща техника.
Преслав Димитров Пугев, специалност: А вто
матика и системотехника - електрозадвижване
и автоматизация на машини.
Райна Иванова Шопова-Нейкова, специалност:
Електронна техника ЕЯМУ, Геодезия, Електронни
средства за конт рол и управление, Пълна проек
тантска правоспособност.
Светозар Петров Георгиев, специалност: Д а
лекосъобщителна техника.
Снежана Светославова Люцканова-Димова,
специалност: Изчислителна техника.
Стоян Иванов Христов, специалност: Авиационна техника и технологии, Разследване на
авиационни произшествия и вътрешен одит.
Таня Енева Коцева, специалност: Електронна
техника, Софтуерен одит на физически и юри
дически лица.
Доц. Тереза Стоянова Тренчева, специалност:
Информационни технологии, Английска фило
логия, Доцент по обществени комуникации и
информационни науки.
Д-р Тодор Димитров Балабанов, специалност:
Софтуерни технологии в интернет, Доктор по
информатика и компютърни науки.
Христо Любомиров Йорданов, специалност:
Автоматизация на промишлеността.
Христо Христов Йорданов, специалност: Комуникационна техника и технологии.
Цветан Василев Павлов, специалност: Ком
пютърни системи.
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Цветолюб Лазаров Павлов, специалност: Ра
дио- и телевизионна техника, Фирмен менидж
мънт, Оценка на цели държавни и общински
предприятия, преобразувани и непреобразувани в
търговски дружества, Оценка на машини и съоръ
жения, Оценка на оборотни и дълготрайни активи,
Европейски компютърен сертификат - експерт.
Достъп до класифицирана информация.
Цветомир Атанасов Атанасов, специалност:
М икроелектроника и полупроводникови устрой
ства.
Чавдар Георгиев Енчев, специалност: Инженер
по електроника и автоматика, Ценообразуване на
недвижимите имоти и строителството. Оценка
на финансовата ефективност, финансиране и кре
дитиране, площообразуване, технически паспорт
и енергийна ефективност.
Юлиян Атанасов Йорданов, специалност: Елек
тронна и комуникационна техника и технологии,
Диагностика и приложение на МПС, Разследване
на престъпления в кибер пространството. Достъп
до класифицирана информация.
Юрий Стойков Ангелов, специалност: Радиои телевизионна техника; Компютърни мрежи;
Съдебен експерт по компю търно-технически
експертизи.
5.5. Съдебна строителнотехническа експертиза
Адриана Николаева Джокова, специалност:
Промишлено и гражданско строителство - тех
нология, Оценка на недвижими имоти.
Албен Раш ков Родопманов, специалност:
Транспортно строителство - пътно строителство,
Стопанско управление - стопански бизнес.
Албена Ненчова Арсова, специалност: П ро
мишлено и гражданско строителство, Оценка на
недвижими имоти.
Александър Василев Пенев, специалност:
Промишлено и гражданско строителство.
Александър Драганов Шулев, специалност:
Хидромелиоративно строителство, Оценител на
земеделски земи и подобренията върху тях.
Александър Койчев Къкрински, специалност:
Промишлено и гражданско строителство, И ко
номика, Оценител на инвестиционен проект, на
недвижими имоти.
А лександър Н иколов Танев, специалност:
Пътно строителство, Оценител на недвижими
имоти, машини и съоръжения.
Алексей Стоименов Стаменов, специалност:
Промишлено и гражданско строителство. Достъп
до класифицирана информация.
Анастас Русков Русков, специалност: Геоде
зия, фотограметрия и картография, Оценител на
недвижими имоти.
Анастас Тодоров Горанов, специалност: Геоде
зия, фотограметрия и картография, Оценител на
земеделски земи, подобренията и насажденията
върху тях.
Анастасия Иванова Бошнакова, специалност:
Архитектура, Промишлено и гражданско строи
телство - конструкции, Опазване на паметниците
на културата.
Анастасия Райкова Белопитова, специалност:
Промишлено и гражданско строителство, Оце
нител на недвижими имоти.
Аделина Василева Петева, специалност: П ро
мишлено и гражданско строителство - конструк
ции. Пълна проектантска правоспособност - кон-
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структивна, организация и изпълнение на строи
телството. Технически контрол - конструктивна
на инвестиционните проекти, конструкции на
сгради и съоръжения.
Ангел Коцев Петров, специалност: Пътно
строителство, икономика на строителството.
Достъп до класифицирана информация.
Андрей Страхилов Герасимов, специалност:
Промишлено и гражданско строителство - кон
струкции.
А нелия Ж ивкова А врамова, специалност:
Промишлено и гражданско строителство - тех
нология и организация, Оценител на недвижими
имоти.
А нета Георгиева К ам енова-В апордж иева,
специалност: Промишлено и гражданско стро
ителство, Оценител на недвижими имоти, цели
предприятия.
Анна Ангелова Савова, специалност: Архи
тектура.
А нтоанела Д ончева Цукева, специалност:
Промишлено строителство - конструкции, Кон
струкции на сгради и съоръжения, Оценител на
недвижими имоти.
Антоанета Василева Христова, специалност:
Промишлено и гражданско строителство, Оце
нител на недвижими имоти, на земеделски земи,
подобренията и трайните насаждения върху тях.
Антоанета Величкова Ганчева, специалност:
Промишлено и гражданско строителство - кон
струкции, Оценител на недвижими имоти, тър
говски предприятия и вземания.
Антоанета Георгиева Йовева, специалност: Ар
хитектура. Достъп до класифицирана информация.
Антоанета Пролетсинова Лазарова, специал
ност: Строителство и архитектура, Строителен
техник.
Антония Господинова Чепилева, специалност:
Архитектура, Пълна проектантска правоспособ
ност.
Антония Сталиянова Богева, специалност:
Водоснабдяване и канализация - пречистване
на водите.
Атанас Георгиев Черпоков, специалност: Во
доснабдяване и канализация.
Доц. Атанас Николов Паскалев, специалност:
Водоснабдяване и канализация.
Атанас Стоянов Николов, специалност: Водо
снабдяване и канализация.
Атанас Стоянов Сърбов, специалност: Пътно
строителство.
Бисер Борисов Тодоров, специалност: Топлоснабдяване, газоснабдяване и вентилация,
Професионална компетентност в областта на
ценообразуването на недвижимите имоти и стро
ителството. Оценка на финансовата ефективност,
финансиране и кредитиране, площообразуване,
технически паспорт и енергийна ефективност.
Бисера Рачова Рибарова, специалност: А р
хитектура.
Благой Петров Наков, специалност: П ро
мишлено и гражданско строителство, Оценка на
движимо и недвижимо имущество на държавни
и общински фирми, Оценка на инвестиционни
проекти и строителен надзор.
Божидар Кирилов Борисов, специалност: Про
мишлено и гражданско строителство - конструк
ции, Международни икономически отношения.
Достъп до класифицирана информация.
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Божидар Христов Дончев, специалност: Транспортно строителство - жп строителство.
Бойка Велкова Брадистилова-Немигенчева,
специалност: Архитектура, Оценител на земедел
ски земи, подобренията и трайните насаждения
върху тях, Оценител на недвижими имоти.
Бойко Иванов Терзиев, специалност: Промиш
лено и гражданско строителство - конструкции,
Пълна проектантска правосопособност по части
Конструктивна, Организация и изпълнение на
строителството, Оценител на недвижими имоти.
Бойко Христов Панчев, специалност: Архи
тектура.
Борислав Младенов Савов, специалност: Земеустройство, Оценител на недвижими имоти.
Борислав Петров Петев, специалност: П ро
миш лено и граж данско строителство - кон
струкции. Пълна проектантска правоспособ
ност - конструктивна, организация и изпълнение
на строителството.
Б орян а И ван ова В лъчкова, специалност:
Геодезия, фотограметрия и картография, право
способност да извършва дейност по кадастъра.
Достъп до класифицирана информация.
Боряна Николаева Маринова, специалност:
Архитектура.
Бранимир Владимиров Динев, специалност:
Промишлено и гражданско строителство, Пълна
проектантска правоспособност по части Конструктивна на сгради и строителни съоръжения,
Организация и изпълнение на строителството.
В алентин А липиев П етков, специалност:
Хидротехническо строителство, Оценител на
недвижими имоти.
В алентин А танасов Петков, специалност:
Транспортно строителство - пътно строителство,
Оценител на земи, сгради, съоръжения, пътища,
строителство, ремонт и поддържане.
Валентин Георгиев Ликов, специалност: П ро
мишлено и гражданско строителство - конструк
ции, Международни икономически отношения
и бизнес.
Валентин Димитров Моллов, специалност:
Транспортно строителство, Пътно строителство.
Валентин Емилов Близнаков, специалност:
Електроенергетика, Далекосъобщителна техника,
Икономист-организатор на производителността
на труда и управлението в промиш леността,
Експерт на Национална строителна федерация,
Експерт на Българска браншова камара на енер
гетиците, Координатор по безопасност и здраве
в строителството, Здравословни и безопасни
условия на труд.
Валери Антов Велин, специалност: Геодезия,
фотограметрия и картография, Строителство и
архитектура.
Валя Стефанова Петрова, специалност: Транспортно строителство, Икономика на транспортна
фирма. Пълна проектантска правоспособност по
части Конструктивна, Организация и изпълнение
на строителството, технически контрол по ин
вестиционни проекти. Достъп до класифицирана
информация.
Ваньо Янков Николов, специалност: Водоснаб
дяване и канализация - мрежи и съоръжения,
Оценител на недвижими имоти.
Ваню шка М илова Ангелова, специалност:
Промишлено и гражданско строителство.
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Ваня Асенова Илиева, специалност: П ромиш 
лено и гражданско строителство, Икономика на
строителството.
Ваня Георгиева Станкова, специалност: Водо
снабдяване и канализация - мрежи и съоръже
ния, Международни икономически отношения,
Мениджмънт на инженерната фирма, Управление
и отчетност на фирмата, Оценител на земедел
ски земи и подобренията върху тях, недвижими
имоти, цели държавни и общински предприятия.
Съдебно-счетоводни и финансово-ценови екс
пертизи. Координатор по безопасност и здраве
в строителството.
Васил Александров Трайков, специалност:
Промишлено и гражданско строителство, Оценка
на недвижими имоти.
Васил Йосифов Бекяров, специалност: Во
доснабдяване и канализация, Строителство и
архитектура - среден техник.
Васил Трайков Георгиев, специалност: П ро
мишлено и гражданско строителство, Оценител
на недвижими имоти.
Величка Георгиева Тименова, специалност:
Архитектура, Оценител на недвижими имоти.
Венера Йорданова Георгиева, специалност:
Промишлено и гражданско строителство - тех
н о л о ги я, О ц ен и тел на н ед ви ж и м и и м оти ,
Оценител на земеделски земи и подобренията
върху тях.
Доц. д-р Венета Иванова Коцева, специалност:
Геодезия, фотограметрия и картография, Оценител
на недвижими имоти.
Венцислава П етрова Колева, специалност:
Геодезия, фотограметрия и картография.
Вера Маринова Ахмакова, специалност: П ро
мишлено и гражданско строителство, Оценител
на недвижими имоти. Достъп до класифицирана
информация.
Весела Георгиева Горанова, специалност:
Водоснабдяване и канализация, Контрол върху
качеството на изпълнение на строителството и
за съответствие на влаганите в строежите стро
ителни продукти със съществените изисквания
за безопасност.
Весела Стоянова Корова, специалност: Во
доснабдяване и канализация - пречистване на
водите. Достъп до класифицирана информация.
В еселин П етров М иланов, специалност:
Промишлено и гражданско строителство - тех
нология. Икономика на транспортната фирма;
Безопасност и здраве при работа в строителството,
Технически спецификации за оперативна съвмес
тимост за конвенционални железопътни системи.
Веселин Валентинов Люцканов, специалност:
Промишлено и гражданско строителство - кон
струкции.
Веселин Крумов Божилов, специалност: Гео
дезия, фотограметрия и картография, Оценител
на недвижими имоти.
Веселина Димитрова Георгиева, специалност:
Геодезия, фотограметрия и картография, Оценител
на недвижими имоти.
Виолета Александрова Стайкова, специалност:
Промишлено и гражданско строителство, Оценка
на недвижими имоти.
Виолета Захариева Найденова, специалност:
Земеустройство, Оценител на недвижими имоти.
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Виолета Иванова Цветанова, специалност:
Строителство и архитектура, Строителен техник,
Брокер на недвижими имоти.
Виолета Лефтерова Лефтерова, специалност:
Архитектура.
Виолетка М аринова Цолова, специалност:
Промишлено и гражданско строителство, МИО
и ВИД.
Владимир Анастасов Перфанов, специалност:
Архитектура, П ълна проектантска правоспо
собност.
Владимир Йорданов Стоянов, специалност: Ар
хитектура, Пълна проектантска правоспособност.
Владимир Костов Господинов, специалност:
Промишлено и гражданско строителство, Оце
нител на недвижими имоти.
Владислав Велков Велков, специалност: Стро
ителство на сгради и съоръжения.
Доц. Вътю Танев Танев, специалност: Д о
цент - Строителни конструкции. Промишлено
и гражданско строителство - конструкции. Ком
пютърни технологии в проектирането.
Вяра Николаева Златева, специалност: П ро
мишлено и гражданско строителство, Обследване
за енергийна ефективност и сертифициране на
сгради - специалност: Енергиен одитор, МИО,
Управление на земи и имоти, Оценител на не
движими имоти.
Галина Георгиева Николова, специалност:
Геодезия, Оценител на недвижими имоти.
Ганка Петкова Карачобанова-Аврамова, спе
циалност: Хидромелиоративно строителство.
Георги Андонов Георгиев, специалност: Хи
дроенергийно строителство, Оценител на недви
жими имоти и на цели държавни и общински
предприятия.
Георги Дянков Георгиев, специалност: П ро
мишлено и гражданско строителство - конструк
ции, математика, Оценител на движимо и недви
жимо имущество, технически контрол по част
„Конструктивна“ на инвестиционните проекти.
Георги Йорданов Чалъков, специалност: П ро
мишлено и гражданско строителство, Оценител
на недвижими имоти.
Георги К остадинов Йончев, специалност:
Промишлено и гражданско строителство - кон
струкции. Достъп до класифицирана информация.
Д-р Георги Сълев Сачански, специалност:
Промишлено и гражданско строителство - кон
струкции. Оценител на недвижими имоти.
Гергана Христова Дончева-Гумнишка, специ
алност: Геодезия, фотограметрия и картография.
Оценител на недвижими имоти, земеделски земи,
търговски предприятия.
Глория Илиева Джаджева, специалност: Гео
дезия, фотограметрия и картография.
Григор Манчев Манев, специалност: Водо
снабдяване и канализация - пречистване на води.
Д амян Весков Бояджиев, специалност: Гео
дезия, картография и фотограметрия. Оценител
на земеделски земи и трайни насаждения, на
недвижими имоти, на машини и съоръжения.
Данаил Георгиев Раковски, специалност: Стро
ителство на сгради и съоръжения - строителни
конструкции, Автоексперт.
Данаил Руменов Спасов, специалност: Стро
ителен инженер - ХМС.
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Д аниела Йорданова А рбова-К остадинова,
специалност: Архитектура.
Даниела Димитрова Порязова, специалност:
Архитектура.
Даниела Янчева Анталавичева, специалност:
Промишлено и гражданско строителство - кон
струкции, Оценка на недвижими имоти.
Д анка Янчева Василева, специалност: Архи
тектура, Опазване паметници на културата.
Дарина Любомирова Гализова, специалност:
Архитектура.
Д аф ина К ирилова П еш ева, специалност:
Архитектура, Архитектурно-градоустройствени
проблеми при обновявянето на жилищно-търговските улици и квартали.
Десислава Калушкова Вълчева, специалност:
Промишлено и гражданско строителство, Здраво
словни и безопасни условия на труд, Координатор
по безопасност и здраве в строителството. Достъп
до класифицирана информация.
Деница Константинова Русева-Георгиева, спе
циалност: Водоснабдяване и канализация - мрежи
и съоръжения, Оценител на недвижими имоти.
Д есислава Н иколаева М итуш ева-Н енчева,
специалност: Промишлено и гражданско стро
ителство - конструкции, Оценка на недвижими
имоти.
Деян Великов Попов, специалност: Геодезия,
фотограметрия и картография. Достъп до класи
фицирана информация.
Димитрина Маринова Попова, специалност:
Архитектура, П ълна проектантска правоспо
собност.
Д имитър Божидаров Павлов, специалност:
Промишлено и гражданско строителство - кон
струкции, Организация и управление на такти
ческите подразделения на Строителни войски.
Димитър Веселинов Христов, специалност:
Геодезия.
Д имитър Димитров Антонов, специалност:
Промишлено и гражданско строителство.
Димитър Евтимов Бошнаков, специалност:
Транспортно строителство и пътно строителство,
Оценител на недвижими имоти.
Д им итър Н иколов Бузяков, специалност:
Промишлено и гражданско строителство, Орга
низация на производството и управление в стро
ителството, Оценител на машини и съоръжения,
на недвижими имоти. Достъп до класифицирана
информация.
Димитър Панайотов Джелебов, специалност:
Транспортно строителство - пътно строителство,
Общ и специализиран държавен контрол, Оце
нител на недвижими имоти, на машини и съо
ръжения, на търговски предприятия и вземания,
на финансови активи и финансови институции,
на права на интелектуалната и индустриалната
собственост и други фактически отношения.
Димитър Петров Ганджов, специалност: Архи
тектура, строителство и геодезия - конструктивно
инженерство.
Димитър Рангелов Донков, специалност: П ро
мишлено и гражданско строителство.
Димитър Русев Русев, специалност: Водоснаб
дяване и канализация - пречистване на водите.
С оциално управление. П ълн а п роектан тска
правоспособност - водоснабдителни и канали
зационни инсталации на сгради и съоръжения,
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водоснабдителни и канализационни мрежи и
съоръжения на техническата инфраструктура,
конструктивна на ВиК системи, технологична
на пречиствателни станции за природни води,
битови и промишлени отпадъчни води, третира
не и управление на отпадъци, технологична на
стационарни пожарогасителни системи с вода и
пожарогасителна пяна.
Димитър Стоянов Димитров, специалност:
Противопожарна техника и безопасност, Водо
снабдяване и канализация, Експерт по химическа
и радиационна защита.
Добрина Стефанова Ченева, специалност: Ге
одезия, фотограметрия и картография, Оценител
на недвижими имоти, земеделски земи, подо
бренията и насажденията върху тях, Дейности
по кадастъра.
Дора Стоянова Футекова-Дякова, специал
ност: Водоснабдяване и канализация - мрежи и
съоръжения.
Евгени Николов Пашеев, специалност: Пътно
строителство.
Евгений Николаев Гацов, специалност: Архи
тектура, М ениджмънт на малки и средни фирми.
Евгений Павлов Цолов, специалност: П ро
мишлено и гражданско строителство.
Евгения Филипова Киселинова, специалност:
Транспортно строителство - пътно строителство,
Оценка на недвижими имоти.
Евелина Пирин Кожухарова-Джуджева, спе
циалност: Х идромелиоративно строителство,
Оценител на недвижими имоти.
Е втим Ф ердинандов Н аков, специалност:
Водоснабдяване и канализация, Оценител на
недвижими имоти, на цели държавни и общински
предприятия, на машини и съоръжения в сферата
на строителството.
Екатерина Димитрова Цочева, специалност:
Строителство и архитектура, Озеленяване.
Е катери на И ванова Ж абинска-Н иколова,
специалност: Топлинна и масообменна техника.
Екатерина Лулчева Терзиева, специалност:
Промишлено и гражданско строителство - кон
струкции.
Екатерина Стефанова Маринова, специалност:
Промишлено и гражданско строителство.
Е лена М аринова Ц веткова, специалност:
Водоснабдяване и канализация, Оценител на
недвижими имоти.
Елена Н иколова Е лен кова, специалност:
Строителство и архитектура - техник.
Ели Кирилова Симова, специалност: Водо
снабдяване и канализация.
Елиза Калчева Иванова, специалност: Хидро
техническо строителство, Икономика на недвижи
мата собственост, Оценител на недвижими имоти.
Елка Велинова Пенева, специалност: Архи
тектура, Санитарно инженерство, Оценител на
недвижими имоти.
Емил Александров Бояджиев, специалност:
Архитектура.
Емил Асенов Стефанов, специалност: Стро
ителство и архитектура, Оценка на недвижими
имоти.
Емил Любомиров Събев, специалност: Тех
ник по строителство и архитектура, Оценки на
недвижими имоти.
Емил Спасов Йотов, специалност: Промиш 
лено и гражданско строителство.
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Емил Теофанов Шолев, специалност: П ро
мишлено и гражданско строителство.
Емил Торком Мечикян, специалност: Архи
тектура, Оценител на недвижими имоти.
Емил Цветанов Томов, специалност: П ро
мишлено и гражданско строителство, Оценител
на недвижими имоти.
Емилия Христова Точева, специалност: А р
хитектура.
Емилия Цветанова Михайлова, специалност:
Водоснабдяване и канализация - мрежи и съо
ръжения.
Ж аклина Владимирова Караджова, специал
ност: Геодезия и картография - среден техник.
Ж ан ета Томова С тоянчева, специалност:
Хидромелиоративно строителство.
Здравка Петрова Шапкарева, специалност: А р
хитектура, Пълна проектантска правоспособност.
Златка Добрева Ф ъртункова, специалност:
Промишлено и гражданско строителство - кон
струкции, Икономика и управление на строител
ството, Съдебно-счетоводни и финансово-ценови
експертизи.
Ивайло Йорданов Ангелов, специалност: Стро
ителен инженер по технология на строителството.
Иван Вангелов Марчоков, специалност: П ро
мишлено и гражданско строителство. Достъп до
класифицирана информация.
Иван Георгиев Анакиев, специалност: Техноло
гия и механизация на строителството, Оценител
на недвижими имоти.
Иван Георгиев Атанасов, специалност: Кон
струкции на промишлени, жилищни и обществени
сгради, финансово-счетоводна и правна дейност на
фирмата, Достъп до класифицирана информация.
Иван Стефанов Бръчков, специалност: Земеустройство.
И ван а М инчева Х ристова, специалност:
Икономика и управление на промишлеността,
Промишлено и гражданско строителство - кон
струкции, Оценител на земеделски земи.
И ванка Атанасова Цветкова, специалност:
Хидромелиоративно строителство.
Доц. Илинка Методиева Иванова, специал
ност: Геодезия, фотограметрия и картография,
Оценител на недвижими имоти.
Илия Пешев Мавров, специалност: Транспортно строителство - строителство и възстановяване
на железопътни линии.
Илина Д имитрова Стоянова, специалност:
Архитектура.
Илка Пенчева Размова, специалност: Промиш
лено и гражданско строителство - конструкции,
О ценител на недвиж ими имоти, експертизи
съгласно § 4 ЗОСНИ - компенсаторни записи.
Ина Олегова Ангелова, специалност: Архи
тектура.
Ива Цветанова Ангелова, специалност: Транспортно строителство - пътно строителство.
И ванка Атанасова Цветкова, специалност:
Хидромелиоративно строителство.
Иван Атанасов Атанасов, специалност: Архи
тектура, пълна проектантска правоспособност.
Ирен Ростиславова Ненчева, специалност:
Водоснабдяване и канализация - мрежи и съо
ръжения. Координатор по безопасност и здраве
в строителството.
Ирена Илиева Мирчева, специалност: Архи
тектура.
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Ирена Николаева Спиридонова, специалност:
Архитектура, Счетоводство и контрол.
Искра Крумова Стойкова, специалност: Стро
ителство и архитектура - Среден техник.
Йоланда Петрова Недева, специалност: П ро
мишлено и гражданско строителство - конструк
ции, Оценител на недвижими имоти.
Йордан Вихъров Найденов, специалност: Хид
ромелиоративно строителство, Право, Оценител
на недвижими имоти, машини и съоръжения,
цели държавни и общински предприятия.
Йордан Иванов Пашунов, специалност: П ро
мишлено и гражданско строителство - конструк
ции, Оценител на недвижими имоти.
Йордан Крумов Йорданов, специалност: Архи
тектура, Финансов и ревизионен контрол.
Йордан Михайлов Крекмански, специалност:
Архитектура.
Й ордан С тоим енов Тотков, специалност:
Топлоенергетика, Промишлена топлоенергетика.
Йорданка Борисова Веселинова, специалност:
Водоснабдяване и канализация - мрежи и съо
ръжения; Пълна проектантска правоспособност.
Йорданка Симеонова Попова, специалност:
Промишлено и гражданско строителство - тех
нология. Оценител на недвижими имоти, Фирмен
мениджмънт, Програмно осигуряване.
Йорданка Христова Воденичарова-Пенева,
специалност: Архитектура, Пълна проектантска
правоспособност.
Калина Вениаминова Кирова-Начева, специ
алност: Архитектура.
К али нка М аркова Крумова, специалност:
Промишлено и гражданско строителство.
Капка Маринова Донева, специалност: П ро
мишлено и гражданско строителство.
К атерина Н иколова Ганева, специалност:
Промишлено и гражданско строителство - кон
струкции, Оценител на недвижими имоти.
Катя Петрова Маринкова, специалност: П ро
мишлено и гражданско строителство, Оценител
на машини и съоръжения, на недвижими имоти.
Катя Стоянова Дринова, специалност: Хидро
мелиоративно строителство, Оценител на недви
жими имоти, земеделски земи и подобренията
върху тях, търговски предприятия.
Керанка Христова Русева, специалност: П ро
мишлено и гражданско строителство, Оценител
на недвижими имоти.
Кирил Димитров Киров, специалност: Водо
снабдяване и канализация - мрежи и съоръжения.
К ирил Стефанов Грозданов, специалност:
Земемер - техник.
Кирилка Стоянова Димовска, специалност: Ар
хитектура, Компютърни технологии на архитекти.
Клавдия Димитрова Вангелова, специалност:
Промишлено и гражданско строителство, Оценки
и продажби на недвижими имоти и земеделски
земи, ценообразуване на недвижими имоти,
Конструктивна организация и изпълнение на
строителството.
Константин Петков Костадинов, специалност:
ВиК мрежи и съоръжения.
Коста Петров Костов, специалност: Транспортно строителство, Организация и управление
на тактическите подразделения от родовете и
специалните войски, Доктор по проектиране,
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строителство и поддържане на железни пътища
и съоръжения, Пълна проектантска правоспособ
ност по транспортно строителство и транспорт
ни съоръжения, конструктивна на транспортни
съоръж ения, организация и безопасност на
движението.
Красимир Д им итров Митов, специалност:
Промишлено и гражданско строителство.
Красимир Иванчев Жейнов, специалност: Стро
ителен инженеринг, Бизнес администрация и м е
ниджмънт - Международен бизнес мениджмънт.
Кръстю Ботев Ботев, специалност: Строителен
инженер по хидротехническо строителство.
Костадин Ангелов Николов, специалност:
Геодезия, Правоспособност да извършва дейност
по кадастъра.
Красимир Енчев Хаджиминчев, специалност:
Архитектура.
Красимира Илиева Тодорова, специалност:
Архитектура.
Крумяна Любенова Бумбарова, специалност:
Архитектура, Оценител на недвижими имоти.
Лалка Рангелова Минкова, специалност: А р
хитектура, Санитарно инженерство.
Лалка Янчева Миланова-Христова, специал
ност: Геодезия, фотограметрия и картография.
Лили Славчева Иванова, специалност: Архи
тектура, Оценител на недвижими имоти.
Лилия Лазарова Кадийска, специалност: Ар
хитектура, Пълна проектантска правоспособност.
Лилия Цекова Генова, специалност: Пътно
строителство, Оценител на недвижими имоти.
Доц. Лора С тоилова Рангелова, специал
ност: Железопътно строителство, Оценител на
недвижими имоти, цели държавни и общински
предприятия, търговски предприятия и вземания,
Арбитър при Стопански арбитражен съд - София.
Люба Бойкова Лукова, специалност: Архи
тектура.
Любен К расимиров Петков, специалност:
Водоснабдяване и канализация - пречистване
на води.
Любомир Асенов Петров, специалност: Архи
тектура, Международни икономически отноше
ния, Оценител на недвижими имоти.
Любомир Василев Енчев, специалност: П ро
мишлено и гражданско строителство - техноло
гия, Оперативна външноикономическа дейност.
Л ю бом ир Георгиев Ц еков, специалност:
Транспортно строителство, Оценител на земе
делски земи и трайни насаждения, Оценител на
недвижими имоти.
Л ю бомир И лиев М итриков, специалност:
Строителство и архитектура - среден техник,
Управление на земи и имоти, Оценител на не
движими имоти.
Любомир Милков Левичаров, специалност:
Промишлена топлотехника.
Любомир Петров Герджиков, специалност:
Транспортно строителство - пътно строителство,
Международни икономически отношения, Оцен
ка на недвижими имоти, Оценка на търговски
предприятия.
Любомир Петров Събев, специалност: Тех
ник по строителство и архитектура, Оценки на
недвижими имоти.
Людмил Бориславов Йончев, специалност:
Промишлено и гражданско строителство.

ВЕ СТН И К

БРОЙ

15

Людмила Георгиева Гойчилова, специалност:
Архитектура.
Л ю дмила Тодорова К ирова, специалност:
Водоснабдяване и канализация - пречистване
на водите.
Проф. Майя Георгиева Иванова-Йорданова,
специалност: Професор по проектиране, стро
ителство и поддържане на железни пътища и
съоръжения, Железопътно строителство.
Манчо Григоров Манев, специалност: Архи
тектура, Оценка на недвижими имоти.
Маргарита Симова Атанасова, специалност:
Промишлено и гражданско строителство - кон
струкции, С пециалист обследване енергийна
ефективност и сертифициране на сгради, Експерт
на Национална строителна федерация.
Маргаритка Йорданова Лозанова, специалност:
Геодезия, фотограметрия и картография.
Мариана Георгиева Калчева-Стайкова, спе
циалност: Промишлено и гражданско строител
ство - конструкции, Оценител на недвижимо
имущество.
М ариана И ванова Чапарова, специалност:
Промишлено и гражданско строителство, Оценка
на недвижими имоти.
Мариана Стефанова Атанасова, специалност:
Строителство и архитектура - техник, Оценител
на недвижими имоти.
Мариана Стефанова Терзиева-Попова, специ
алност: Архитектура.
М ариянка Борисова Канарчева, специалност:
В одоснабдявае и кан али зац и я, оценител на
недвижими имоти, земеделски земи и трайни
насаждения, машини и съоръжения, търговски
предприятия и вземания.
Мариела Димитрова Велинова, специалност:
Промишлено и гражданско строителство, Проек
тиране на строителни конструкции за сеизмични
въздействия.
Марин Димитров Колев, специалност: Архи
тектура, Оценител на недвижими имоти, архитек
турни паметници на културата и произведения
на изкуството.
Марин Танов Вутов, специалност: Строителен
инженер по Водоснабдяване и канализация, Фи
нансов мениджмънт, Строителен техник - стро
ителство и архитектура.
Марина Дончева Трайкова, к.н., специалност:
Промишлено и гражданско строителство - кон
струкции, Оценител на недвижими имоти, Проек
тантска правоспособност по част „Конструктивна,
Технически контрол по част „Конструктивна“ на
инвестиционните проекти.
Марин Василев Вълков, специалност: Промиш
лено и гражданско строителство - конструкции,
Оценител на недвижими имоти.
Марин Колев Кю ркчиев, специалност: Ге
одезия, фотограметрия и картография, Пълна
проектантска правоспособност.
Мариус Клемансо Грозданов, специалност:
Водоснабдяване и канализация - мрежи и съоръ
жения, Финансово-счетоводна и правна дейност
на фирмите, Оценител на недвижими имоти.
Мария Костадинова М итрева-Павлова, спе
циалност: Архитектура.
Мария Любенова Ангелова, специалност: Ар
хитектура, Оценител на финансови институции,
цели предприятия, недвижими имоти, права на
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интелектуалната и индустриалната собственост,
машини и съоръжения.
М ария Л ю бомирова И скрова-П опиванова,
специалност: Архитектура. Опазване паметници
на културата.
Мария Николова Янакиева-Златарева, спе
циалност: Промиш лено и граж данско строи
телство, Патентно дело, Оценител на права на
интелектуалната и индустриалната собственост,
оценител на други активи в сферата на ново и
съвременно българско изобразително изкуство,
дизайн и паметници на културата.
Мария Недялкова Коцева, специалност: П ро
мишлено и гражданско строителство - конструк
ции. Оценител на недвижими имоти, технически
контрол по част „Конструктивна“ на инвестици
онните проекти.
Мария Павлова Гашарова, специалност: Техно
логия и механизация на строителството, Оценка
на недвижими имоти.
Мария Петрова Паскова, специалност: Водо
снабдяване и канализация, Оценител на недви
ж ими имоти.
Мария Симеонова Григорова, специалност:
Строителство и архитектура - среден техник,
горско стопанство, Оценител на гори и земи в
горския фонд, недвижими имоти.
Мартин Пламенов Петков, специалност: Стро
ителство на сгради и съоръжения, Координатор
по безопасност и здраве.
Миглена Христова Николова, специалност:
Хидромелиоративно строителство, Строителство
и архитектура, Оценка на недвижими имоти,
машини и съоръжения, търговски предприятия.
Миладин Петров Петров, специалност: П ро
мишлено и гражданско строителство.
Милен Димитров Русенов, специалност: А р
хитектура.
Милена Георгиева Фетваджиева, специалност:
Архитектура, Пълна проектантска правоспособ
ност.
М илка П етрова В инарова, сп ециалност:
Земеустройство, Международни икономически
отношения.
М иломир Пенчев Богданов, специалност:
А рхитектура, М еж дународни икон ом и чески
отнош ения. О ценител на недвижими имоти,
оценка за въздействието върху околната среда,
Топлотехническа ефективност на сградите.
М ирослава Христова Тотева, специалност:
Архитектура.
Минко Калчев Червенков, специалност: Гео
дезия, фотограметрия и картография, Оценител
на недвижими имоти, земеделски земи, машини
и съоръжения, правоспособност да извършва
дейности по кадастъра.
Митка Митова Иванова, специалност: П ро
мишлено и гражданско строителство - конструк
ции, Финансово-счетоводен мениджмънт.
Младен Иванов Младенов, специалност: П ро
мишлено и гражданско строителство - конструк
ции. Мениджър и вътрешен одитор на системи
за управление на качеството.
Момчил Владов Гергинов, специалност: Хи
дроенергийно строителство.
Надежда Велкова И гнатова, специалност:
Архитектура.
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Надежда Христова Стойчева, специалност:
Промишлено и гражданско строителство, Оце
нител на недвижими имоти.
Найденка Димитрова Нейкова, специалност:
Промишлено и гражданско строителство, Проек
тантска правоспособност по части „Конструктив
на, Организация и изпълнение на строителството,
Технически контрол по част „Конструктивна“ на
инвестиционните проекти.
Наташа Тошева Иванова, специалност: Пътно
строителство.
Наташа Ценева Ковачева, специалност: П ро
мишлено и гражданско строителство - техноло
гия, Оценител на недвижими имоти, Обследване
на енергийна ефективност и сертифициране на
сгради.
Начко Христов Танев, специалност: Водоснаб
дяване и канализация - пречистване на води,
Съдебно-счетоводни и финансово-ценови експер
тизи, Внедряване и подобряване на системи за
управление на здраве и безопасност при работа
чрез оценка и управление на риска на работното
място. Вътрешни одити по здраве и безопасност
с отчитане на изискванията на БДС. Вътрешен
одитор на системи по качеството.
Невена Кръстева Ефремова, специалност:
Промишлено и гражданско строителство.
Неделко Петров Неделков, специалност: Во
доснабдяване и канализация.
Нели Георгиева Николова, специалност: П ро
мишлено и гражданско строителство - Конструк
ции, Оценител на недвижими имоти.
Нели Господинова И ванова, специалност:
Транспортно строителство - жп строителство,
Оценител на недвижими имоти.
Н ели К ирилова О сиковска, специалност:
Промишлено и гражданско строителство - кон
струкции, Оценител на недвижими имоти.
Ненчо Константинов Начев, специалност:
Архитектура.
Никифор Георгиев Бибин, специалност: Ар
хитектура.
Николай Аспарухов Дерменджиев, специал
ност: Промишлено и гражданско строителство,
Международен бизнес, Оценител на търговски
предприятия и вземания, цели държавни и об
щински предприятия, машини и съоръжения,
недвижими имоти, Определяне на концесионни
възнаграждения, определяне и оценка на рейтинга
на фирми и неправителствени организации.
Н иколай Андонов Хаджимарински, специ
алност: Архитектура, Пълна проектантска пра
воспособност.
Николай Гюров Николов, специалност: П ро
мишлено и гражданско строителство, Технически
контрол по част „Конструктивна“ на инвестици
онните проекти.
Николай Иванов Иванов, специалност: Транспортно строителство.
Николина Илиева Кирилова, специалност:
Промишлено и гражданско строителство - кон
струкции, Оценител на недвижими имоти.
Николинка Танева Радулова, специалност:
Промишлено и гражданско строителство - кон
струкции, компютърни системи и технологии,
Оценител на недвижими имоти.
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Нина Господинова Ламбова-Димова, специ
алност: Промишлено и гражданско строител
ство - технология.
Огнемир Кирилов Сапунджиев, специалност:
Технология и механизация на строителството.
Олга Андонова Берберова, специалност: А р
хитектура, Пълна проектантска правоспособност,
Обследване за енергийна ефективност и сертифициране на сгради; Оценител на оборотни и
дълготрайни активи, търговски предприятия и
вземания, цели държавни и общински предприя
тия, недвижими имоти. Достъп до класифицирана
информация.
Олга Радкова Петрова, специалност: Транспортно строителство, Оценител на недвижими
имоти, на машини и съоръжения, на търговски
предприятия.
Павел Евгениев Цолов, специалност: Промиш
лено и гражданско строителство - Конструкции.
П анайот Красимиров Савов, специалност:
Архитектура.
Пена Христова Партъчева, специалност: П ро
мишлено и гражданско строителство, Оценител
на недвижими имоти.
Пепи Ценов Петков, специалност: П ромиш 
лено и гражданско строителство - конструкции.
Оценка на недвижими имоти.
Петко Костов Зоровски, специалност: Хидрое
нергийно строителство, Оценител на недвижими
имоти.
Петко Петков Дренков, специалност: Архи
тектура.
Петрана Велинова Стойчева-Янева, специ
алност: Промишлено и гражданско строител
ство - технология, О ценител на недвиж ими
имоти.
Доц. Петър Илиев Петров, специалност: Дви
гатели с вътрешно горене, Подемно-транспортни
машини.
Петър Йорданов Костов, специалност: Геодезия
и картография.
Петър Йорданов Савов, специалност: П ро
мишлено и гражданско строителство - конструк
ции. Международни икономически отношения.
Управление на земи и имоти. Лиценз за оценка
на недвижими имоти, на машини и съоръжения,
на търговски предприятия. Оценителска пра
воспособност за недвижими имоти, търговски
предприятия и вземания, машини и съоръжения.
Петър Каменов Милчев, специалност: Стро
ителство на сгради и съоръжения - технология.
Петър Манолов Донев, специалност: Промиш
лено и гражданско строителство.
Петър Савов Попов, специалност: Геодезия,
фотограметрия и картография.
Петър Цветанов Асенов, специалност: М аши
нен инженер - Топлоенергетика.
Петя Иванова Менгова, специалност: Промиш
лено и гражданско строителство - Технология и
организация.
Петя Иванова Силянова, специалност: П ро
мишлено и гражданско строителство, Оценител
на недвижими имоти.
Петя Милкова Миланова, специалност: Ар
хитектура, Консервация на исторически сгради
и градове.
П лам ен Д и м и тров Гърбов, специалност:
Технология на строителството, Конструкции на
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сгради и съоръжения. Правоспособност по част
„Конструктивна“.
П ламен Николаев Корназов, специалност:
Строителство на сгради и съоръжения - строи
телни конструкции.
Пламен Павлов Божилов, специалност: Строи
телен техник - Сградостроителство и архитектура.
П ламен Петров Тушев, специалност: П ро
мишлено и гражданско строителство, Отопление
и вентилация.
Поля Димитрова Божкова-Пенева, специалност:
Архитектура, Двумерно чертане с AutoCAD 14.
Радинка И ванова Тричкова, специалност:
Геодезия, фотограметрия и картография.
Д-р Радосвета Йорданова Кирова-Делчева,
специалност: Архитектура, Доктор по Теория и
история на архитектурата.
Радослава Донева Донева, специалност: Ар
хитектура.
Райна Василева Бонева, специалност: Транспортно строителство - железопътно строителство.
Райна Георгиева Ж ечева, специалност: Земеустройство, Оценител на недвижими имоти.
Райна Иванова Шопова-Нейкова, специалност:
Електронна техника ЕЯМУ, Геодезия, Електронни
средства за контрол и управление, Пълна проек
тантска правоспособност.
Райничка Трифонова Банджакова, специал
ност: Строителство и архитектура - техник.
Ралица Лъчезарова Стаматова, специалност:
Строителство на сгради и съоръжения.
Рени Василева Веселинова-Неделчева, специ
алност: Промишлено и гражданско строителство.
Рика Хараламбос Пападополу, специалност:
Водоснабдяване и канализация - мрежи и съоб
щения, Оценител на недвижими имоти.
Росен Димитров Пандев, специалност: Гео
дезия, фотограметрия и картография, Финансов
и банков мениджмънт, Оценка на недвижими
имоти. Достъп до класифицирана информация.
Росен Иванов Гюрджеклиев, специалност:
Транспортно строителство - Железопътно стро
ителство.
Росица Димитрова Георгиева, специалност:
Земеустройство, Оценител на недвижими имоти,
земеделски земи и подобренията върху тях.
Росица Димитрова Михайлова, специалност:
Архитектура, Оценител на недвижими имоти,
активи, произведения на изкуството, антиквариат,
благородни метали, скъпоценни камъни и т.н. в
сферата на произведенията на архитектурата и
недвижимите паметници на културата.
Румен Апостолов Нинов, специалност: Кон
струкции на промишлени, жилищни и обществени
сгради. Ограничена проектантска правоспособ
ност - има право да проектира самостоятелно
строежи от V - VI кат. съгласно ЗУТ по части
„Конструктивна - Организация и изпълнение на
строителството.
Румен Бориславов Първанов, специалност:
Архитектура.
Румен Николов Урумов, специалност: Техноло
гия и механизация на строителството, Оценител
на недвижими имоти, Координатор по безопасност
и здраве в строителството.
Румен Рачев Мандев, специалност: Среден
техник по водно строителство.
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Р ум ян а А тансова Гондова, специалност:
Хидрогеология и инженерна геология, Фирмен
мениджмънт, Счетоводство и контрол, Оценител
на недвижими имоти, земеделски земи и трайни
насаждения, машини и съоръжения, търговски
предприятия и вземания, цели държавни и об
щински предприятия.
Румяна Борисова Симеонова-Ненова, к.м.н.,
специалност: Геодезия, фотограметрия и картог
рафия, Оценител на недвижими имоти.
Рум яна Георгиева Узунова, специалност:
ПГС - конструкции, Оценител на недвижими
имоти.
Румен Емилов Шолев, специалност: П ромиш 
лено и гражданско строителство - технология.
Румяна Иванова Станимирова-Блажева, спе
циалност: Технология и механизация на строи
телството, Оценител на недвижими имоти.
Рум яна М иткова П аруш ева-П ехливанова,
специалност: Архитектура, Пълна проектантска
п равоспособност.
Руска Борисова Д им итрова, специалност:
М атематика - изчислителна математика.
Светла Иванова Тумангелова, специалност: Ар
хитектура, Пълна проектантска правоспособност.
Светла Цветанова Вутова-Бучуковска, специ
алност: Промишлено и гражданско строителство,
Технически контрол по част Конструктивна на
инвестиционните проекти, Пожарна безопасност,
Координатор по безопасност и здраве в строи
телството, Пълна проектантска правоспособност.
Светлана Георгиева Бирова, специалност:
Геодезия, фотограметрия и картография.
Светломира Христова Славова-Димитрова,
специалност: Геодезия, фотограметрия и кар
тография.
Симеон Иванов Марков, специалност: П ро
мишлено и гражданско строителство - технология
на строителството.
Станко Л ю дм илов Й ончев, специалност:
Транспортно строителство, Конструктивно ин
женерство, Пълна проектантска правоспособ
ност - конструктивна организация и изпълнение
на строителството.
Стефан Иванов Оташлийски, специалност:
Транспортно строителство - Железопътно стро
ителство.
Стоян Иванов Христов, специалност: Авиационна техника и технологии, Разследване на
авиационни произшествия и вътрешен одит.
Стоянка Василева Савова, специалност: Гео
дезия, фотограметрия и картография, Оценител
на недвижими имоти.
Славка Григорова Бурова, специалност: Гео
дезия, фотограметрия и картография, Оценка на
земеделски земи и трайни насаждения, Оценка
на недвижими имоти.
Славка Димитрова Чопова, специалност: Ге
одезия, фотограметрия и картография.
Доц. д-р Славко Д им итров Бежанов, спе
циалност: Х идромелиоративно строителство,
Оценител на недвижими имоти, цели държавни
и общински предприятия.
Соня Кирилова Чернева, специалност: П ро
мишлено и гражданско строителство - техноло
гия, Оценка на недвижими имоти, оборотни и
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дълготрайни активи, земеделски земи и трайни
насаждения.
Соня Х аим Стойкова, специалност: П ро
мишлено и гражданско строителство. Достъп до
класифицирана информация.
Софка Велчева Асенова, специалност: П ро
мишлено и гражданско строителство, Пълна
проектантска правоспособност - „Конструктивна - организация и изпълнение на строителството
и Пожарна безопасност - конструктивен, Оцени
тел на недвижими имоти.
Снежанка Илиева Танушева, специалност:
Архитектура.
Снежанка Исаева Балабанова, специалност:
Строителство и архитектура.
Снежанка Стоянова Андреева, специалност:
Архитектура, Организация и управление на малка
фирма - мениджър.
Снежина Д им итрова Д ж акерска, специал
ност: П ром иш лено и граж данско строи тел 
ство - технология, Организация и управление на
международна инженерна дейност, Ограничена
проектантска правоспособност - строежи V - VI
кат., Оценител на недвижими имоти, вътрешен
одит на системи за управление на качеството на
основата на изискванията на ISO.
Станимир Тодоров Янчев, специалност: Во
доснабдяване и канализация, Оценител на не
движими имоти, машини и съоръжения, цели
държавни и общински предприятия, търговски
предприятия и вземания.
Станислав Иванов Иванов, специалност: Стро
ителство на сгради и съоръжения, конструкции,
пълна проектантска правоспособност.
Станислава Борисова Николова, специалност:
Промишлено и гражданско строителство - Орга
низация и управление на тактическите подраз
деления на Строителните войски.
Станоя Йорданов Дончевски, специалност:
Технология на строителството, Оценител на
недвижими имоти.
Стефан Борисов Яковски, специалност: Водо
снабдяване и канализация - пречистване на води
и архитектурно-строителна част, оценител на
недвижими имоти и строителна част на строежи,
провеждане и изпълнение на процедури по ЗОП,
екологична оценка на въздействие на проекти.
Стефан Димов Кондев, специалност: Техноло
гия и механизация на строителството, Оценител
на недвижими имоти.
Стефан Иванов Ямалиев, специалност: П ро
мишлено и гражданско строителство - конструк
ции, Оценител на недвижими имоти.
Стефан Стоянов Бебревски, специалност:
Промишлена топлотехника.
С теф ка М и ланова Р аш евска-С и м еон ова,
специалност: Технология на машиностроенето,
Промишлено и гражданско строителство - тех
нология и организация, Обследване за енергийна
ефективност и сертифициране на сгради.
Стефка Стоянова Стоянова, специалност: Ар
хитектура, Пълна проектантска правоспособност,
Оценка на недвижими имоти.
Стефчо Д им итров Христов, специалност:
Промишлена топлотехника.
С тоян ка П етрова К унчева, специалност:
Хидромелиоративно строителство, Оценител на
недвижими имоти.
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Стоянчо Милков Милошев, специалност: Ге
одезия, фотограметрия и картография, Оценител
на недвижими имоти.
Танко Янков Танков, специалност: Водоснаб
дяване и канализация - Мрежи и съоръжения,
Геодезия, фотограметрия и картография.
Таня Борисова Кошева-Кръстева, специалност:
Промишлено и гражданско строителство, Оценка
на недвижими имоти.
Татяна Милчева Драганинска, специалност:
Архитектура. Екология, соларни технологии,
европроекти.
Теменужка Василева Минчева, специалност:
Архитектура.
Теодора Любомирова Дачева, специалност:
Строителство и архитектура, Оценка на недви
ж ими имоти и сгради - паметници на културата,
Оценка на земеделски земи.
Теодора Панайотова Карагьозова, специалност:
Архитектура.
Тинка Д им итрова Кочукова, специалност:
Хидромелиоративно строителство.
Тодор Ж ивков Господинов, специалност: А р
хитектура, Оценител на недвижими имоти.
Тодор Николов Николов, специалност: А р
хитектура.
Тотка Илкова Славова, специалност: Промиш
лено и гражданско строителство - конструкции,
Пълна проектантска правоспособност по части
Конструктивна.
Доц. д-р Фантина Рангелова Рангелова, специ
алност: Транспортно строителство - железопътно
строителство, Оценител на недвижими имоти.
Ф инка Стайкова Неделчева, специалност:
Архитектура.
Хараламби Иванов Даскалов, специалност:
Хидромелиоративно строителство.
Харалампи Петров Гиргинов, специалност:
Промишлено и гражданско строителство, П лани
ране и анализ на стопанската дейност. Оценител
на цели държавни и общински предприятия,
недвижими имоти.
Христина Методиева Керелска, специалност:
Промишлено и гражданско строителство - тех
нология, Оценител на недвижими имоти.
Христина Михайлова Стоева, специалност:
Промишлено и гражданско строителство - тех
нология, Оценител на недвижими имоти, земе
делски земи.
Христо Тошков Георгиев, специалност: П ро
мишлено и гражданско строителство.
Ц вета Георгиева Ганчева-В елкова, специ
алност: Промишлено и гражданско строител
ство - конструкции. Оценител на недвижими имо
ти, технически контрол по част „Конструктивна“
на инвестиционните проекти. Пълна проектант
ска правоспособност по части „Конструктивна,
Организация и изпълнение на строителството.
Конструкции на сгради и съоръжения, Стомане
ни конструкции съгласно Еврокод 3 и Еврокод
4, Проектиране на строителни конструкции при
сеизмични въздействия съгласно Еврокод 1998ЕС 8, Изчисляване на конструкции за сеизмични
въздействия, Укрепяване на строителни изкопи
в градски условия, Наредба N° 5 за техническите
паспорти на строежите и нейното прилагане,
Наредба N 02 от 22.03.2004 г. за минималните
здравословни и безопасни условия на труд при
извършване на СМР. П лан по безопасност и
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здраве - теория и практика, Моделиране и ана
лиз на пространствени системи със SAP 2000,
Моделиране на строителни конструкции в среда
на SAP 2000.
Цвета Кирчева Шопова-Боева, специалност:
Архитектура.
Цветан Боянов Бояджиев, специалност: Стро
ителство на сгради и съоръжения, Строителни
конструкции.
Доц. Цветан Иванов Германов, специалност:
Промишлено и гражданско строителство.
Юлия Иванова Менгова, специалност: П ро
мишлено и гражданско строителство.
Юлия Любомирова Димитрова-Цекова, спе
циалност: Транспортно строителство - пътно
строителство, Оценител на недвижими имоти.
Юлия Стоядинова Костова, специалност: Стро
ителен техник, Оценител на недвижими имоти
и земеделски земи. Достъп до класифицирана
информация.
Явор Кирилов Шопов, специалност: Стро
ителен инженер, Инженер по строителство и
възстановяване на железопътни линии.
Яким Александров Червеняков, специалност:
Пътно строителство.
5.6. Съдебна пожаротехническа експертиза
Боню Илиев Петков, специалност: Противопожарна техника и безопасност.
Д-р Борис Николов Прешелков, специалност:
Доктор по техника на безопасността на труда и
противопожарната техника, Инженер по пожарна
и аварийна безопасност.
Доц. д-р Веселин Симеонов Симеонов, специ
алност: Противопожарна техника и безопасност.
Доц. Вътю Танев Танев, специалност: Д о
цент - „Строителни конструкции. Промишлено
и гражданско строителство - конструкции. Ком
пютърни технологии в проектирането.
Димитър Стоянов Димитров, специалност:
Противопожарна техника и безопасност, Водо
снабдяване и канализация, Експерт по химическа
и радиационна защита.
Ж ивко Здравков Мартинов, специалност: Противопожарна техника и безопасност, Водоснабдя
ване и канализация. Достъп до класифицирана
информация.
Красимир Спасов Пенев, специалност: Електроенергетика и елекрообзавеждане, Защита на
населението и критичната инфраструктура.
Доц. Мариана Иванова Христова, специалност:
Доцент по техника на безопасността на труда и
противопожарна техника. Инженер-химик. Тех
нология на органичния синтез и горивата.
М ариетка Енева Бодж акова, специалност:
Електронна техника, Счетоводство и контрол,
Международни счетоводни стандарти, Курс за
работа с микрокомпютърна техника и програмен
продукт КОНТО, Съдебни финансово-икономи
чески експертизи, Съдебни електротехнически
експертизи.
Марко Кирилов Марков, специалност: Транспортно строителство. Пожарна и аварийна без
опасност. Икономика на транспортна фирма.
Газоснабдяване и пожарна безопасност на газови
инсталации.
Петър Любенов Брънеков, специалност: ДСТ.
Електроинженер.
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Доц. д-р Ради Христов Ганев, специалност: КЩ,
инженерно-техническа, РАВ, АВ-боеприпаси, инженер-химик, Техника и технология на взривните
работи. Достъп до класифицирана информация.
Стоян Иванов Христов, специалност: Авиационна техника и технологии, Разследване на
авиационни произшествия и вътрешен одит.
5.7. Съдебно-енергийна експертиза
Анета Златева Иванова, специалност: Минен
инженер по разработка на полезни изкопаеми,
МИО и външноикономическа дейност, Оценител
на търговски предприятия и вземания.
А нжел Евгениев Д им итров, специалност:
Машинен инженер - хидравлика и пневматика,
Оценител на машини и съоръжения, Оценител
на търговски предприятия и вземания.
А танас Д им итров Ц вятков, специалност:
Топлоенергетика, Електроенергетика и електро
обзавеждане, Елек тробезопасност.
Борислав Рангелов Йорданов, специалност:
Промишлена топлотехника.
Веселин Йорданов Чобанов, специалност:
Електротехника, Обследване за енергийна ефек
тивност и сертифициране на сгради.
Владимир Василев Илиев, специалност: Топлои ядрена енергетика, Газоснабдяване.
Д имитър Атанасов Атанасов, специалност:
Топло- и ядрена енергетика, Машинен инженер
с пълна проектантска правоспособност по части
Топлоснабдяване, Отопление, Вентилация и климатизация, Пълна проектантска правоспособност
по Отопление, Вентилация, Климатизация, Хладилна техника, топло- и газоснабдяване, Удосто
верение - верификация на годишни доклади за
емисии на парникови газове.
Е катери на И ван ова Ж аби н ска-Н и колова,
специалност: Топлинна и масообменна техника.
Иван Константинов Димитров, специалност:
Електроенергетика и електрообзавеждане - Елек
троснабдяване и електрообзавеждане на промиш
лени предприятия.
Й ордан С тоим енов Тотков, специалност:
Топлоенергетика, Промишлена топлоенергетика.
Йорданка Димитрова Митева, специалност:
Атомни електроцентрали и инсталации - инженер-топлофизик, Съвременни методи за отопление
и вентилаци я, Обследване за енергийна ефек
тивност - обследване на сгради и промишлени
системи, Експерт по опазване на околната среда
и управление на строителни отпадъци, безопасни
условия на труд, строителен надзор, инвести
торски и технически контрол, ценообразуване и
остойностяване на строително-монтажни работи.
Камен Николов Богданов, н.с., специалност:
Автоматизация на дискретното производство,
Маркетинг и бизнес, Специалист по възобновяема
енергия и технологии в санитарните, отоплител
ните и климатичните предприятия, Преводач на
научно-техническа литература - немски език,
Роботика, робототехнически системи и ГАПС,
Автотехнически експертизи, Оценител на машини
и съоръжения в сферата на машиностроителната
и металообработващата промишленост, Оценител
на машини и съоръжения.
Кеворк Врамшабух Тавитян, специалност:
Инженер по електроника и автоматика - Радиои телевизионна техника, Среден електротех
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ник - електроенергетика и електрообзавеждане
на промишлени предприятия.
Красимир Спасов Пенев, специалност: Електроенергетика и елекрообзавеждане, Защита на
населението и критичната инфраструктура.
М ариетка Енева Бодж акова, специалност:
Електронна техника, Счетоводство и контрол,
Международни счетоводни стандарти, Курс за
работа с микрокомпютърна техника и програмен
продукт КОНТО, Съдебни финансово-икономи
чески експертизи, Съдебни електротехнически
експертизи.
Марияна Маринова Казмукова-Хардалова, спе
циалност: Топлоенергетика и ядрена енергетика.
Достъп до класифицирана информация.
Павел Георгиев Иванов, специалност: Раз
работка на полезни изкопаеми - открит добив,
Оценител на машини и съоръжения, Оценител
на недвижими имоти.
Петър Георгиев Петров, специалност: Топ
лоенергетика и ядрена енергетика. И кономи
ка, организация и управление на промишлени
предприятия.
П олина Методиева Александрова, специа
лист: Промишлена топлотехника, Икономика
и управление на промишлеността, Финанси и
счетоводство, Съдебно-счетоводен експерт.
Ромен Томов Кишкин, специалност: Физика.
Метеорология. Управление на газотранспортни
мрежи. Приложен бизнес мениджмънт. Достъп
до класифицирана информация.
Славей Славчев Луков, специалност: Монтьор
на ел. мрежи и уредби за високо напрежение,
Социални дейности.
Стоян Иванов Христов, специалност: Авиационна техника и технологии, Разследване на
авиационни произшествия и вътрешен одит.
Тони Петков Петков, специалност: Електроенергетика и електрообзавеждане, Правоспособ
ност за извършване на извличане на флуорирани
парникови газове от комутационна апаратура за
високо напрежение.
Трифон Иванов Василев, специалност: Елек
троинженер - Електрически машини и апарати.
Христина Николаева Петрова, специалност:
Топло- и ядрена енергетика, Ядрена енергетика.
Христо Пенчев Михайлов, специалност: Ел.
енергетика, правоспособност за строеж, поддър
жане и ремонт на асансьори.
5.8.* (нова - ДВ, бр. 82 от 2018 г.) Съдебнооценителска-автотехническа експертиза
Александър Димитров Станулов, специалност:
Машинен инженер - автотранспорт, трактори
и кари. Съдебен експерт-оценител на оборотни
и дълготрайни активи. Курс за автомобилни
експерти.
Атанас Велинов Тодоров, специалност: Ремонт
и експлоатация на автотранспортна техника,
Надеждност и техническа диагностика на автотранспортна техника, Преподавател-инструктор
за обучение на водачи на МПС.
Борислав Димитров Димитров, специалност:
А втотехническа експертиза, Застраховане и
социално дело, Международно застраховане и
застрахователен мениджмънт, Експерт-оценител
на МПС.
Валери Сашев Митов, специалност: Автотехническа експертиза, Промиш лено и граж 
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данско строителство. Достъп до класифицирана
информация.
Васил Аврамов Василев, специалност: А вто
матика, информационна и управляваща техника,
Системи и управление.
Величко Костадинов Динчев, специалност:
Е лектрони ка и автом атика, А втотехнически
експертизи.
Динко Куманов Динев, специалност: Автома
тика, Информационна и управляваща техника,
Изчисляване, оглед и оценка на МПС, Определяне
на размер и основание и изплащане на застрахо
вателни обезщетения.
Николай Владимиров Пелов, специалност:
Ж елезопътна техника - електрически локомо
тиви, Автотехническа експертиза.
Стоян Иванов Христов, специалност: Авиационна техника и технологии, Разследване на
авиационни произшествия и вътрешен одит.
Доц. Христо Василев Узунов, специалност:
Доцент - Автомобили, трактори и кари, Док
тор - приложна механика, Автотехническа екс
пертиза, Експерт-оценител на МПС.
6. Клас „Съдебно-биологични експертизи“

6.1. Съдебно-ботаническа експертиза
Валентина Владимировна Йорданова, специ
алност: Биология и химия.
Екатерина Димитрова Цочева, специалност:
Озеленяване, Строителство и архитектура.
Елена Йорданова Георгиева-Арнаудова, спе
циалност: Биология - Екология, Оценител на
земеделски земи, Експерт по ЕО и ОВОС със
следните елементи по оценката: битови отпадъ
ци, производствени отпадъци, опасни отпадъци.
Мариана Богоева Богданова, специалност: Биотехнологични процеси. Биотехнолог, специалист
по биотехнологични процеси със специализация
генно и клетъчно инженерство. М аркетинг и
бизнес мениджър.
Доц. д-р Николай Георгиев Матаков, специ
алност: Селекция и семепроизводство.
Проф. Оля Евтимова Караджова, специалност:
Растителна защ ита, Професор по растителна
защита (ентомология).
Д-р Саша Евтимова Георгиева, специалност:
Горско стопанство.
Снежана Любенова Петрова, специалност:
Полевъдство.
6.2. Съдебно-зоологическа експертиза
Проф. Андрей Иванов Мицулов, специалност:
Химия, Кинология.
Валентина Владимировна Йорданова, специ
алност: Биология и химия.
Елена Йорданова Георгиева-Арнаудова, спе
циалност: Биология - Екология, Оценител на
земеделски земи, Експерт по ЕО и ОВОС със
следните елементи по оценката: битови отпадъ
ци, производствени отпадъци, опасни отпадъци.
Мариана Богоева Богданова, специалност: Биотехнологични процеси. Биотехнолог, специалист
по биотехнологични процеси със специализация
генно и клетъчно инженерство. М аркетинг и
бизнес мениджър.
Д-р Надежда Николаева Луканова, специал
ност: Животновъдство - зооинженер, Доктор по
специални отрасли - коне.
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6.3. Съдебна микробиологична експертиза
Д-р Виолета Вълчева Русева, специалност:
Биотехнологии, М олекулярна биология, Док
тор - Микробиология.
Елена Йорданова Георгиева-Арнаудова, спе
циалност: Биология - Екология, Оценител на
земеделски земи, Експерт по ЕО и ОВОС със
следните елементи по оценката: битови отпадъ
ци, производствени отпадъци, опасни отпадъци.
Д-р Йоско П етков П етков, специалност:
Ветеринарна медицина, Доктор - Зоохигиена и
организация на ветеринарното обслужване.
М ая Иванова Кичева, к.б.н., специалност:
Молекулярна и функционална биология.
Проф. Мая Лазарова Нусторова-Китанова,
специалност: Професор по микробиология, Био
химия и микробиология.
Мариана Богоева Богданова, специалност: Биотехнологични процеси. Биотехнолог, специалист
по биотехнологични процеси със специализация
генно и клетъчно инженерство. М аркетинг и
бизнес мениджър.
Проф. Оля Евтимова Караджова, специалност:
Растителна защ ита, Професор по растителна
защита (ентомология).
6.4. Съдебно-ентомологична експертиза
Елена Йорданова Георгиева-Арнаудова, спе
циалност: Биология - Екология, Оценител на
земеделски земи, Експерт по ЕО и ОВОС със
следните елементи по оценката: битови отпадъ
ци, производствени отпадъци, опасни отпадъци.
Илия Асенов Георгиев, специалност: Горско
стопанство, Вътрешен одитор в публичния сектор,
Машинен техник.
Мариана Богоева Богданова, специалност: Биотехнологични процеси. Биотехнолог, специалист
по биотехнологични процеси със специализация
генно и клетъчно инженерство. М аркетинг и
бизнес мениджър.
М ая Иванова Кичева, к.б.н., специалност:
Молекулярна и функционална биология.
Доц. д-р Николай Георгиев Матаков, специ
алност: Селекция и семепроизводство.
Проф. Оля Евтимова Караджова, специалност:
Растителна защ ита, Професор по растителна
защита (ентомология).
6.5. Съдебно-екологична експертиза
Боряна Боянова Любенова, специалност: Еко
логия и опазване на околната среда.
Д аниела Тодорова И ванова, специалност:
Екология.
Елена Йорданова Георгиева-Арнаудова, спе
циалност: Биология - Екология, Оценител на
земеделски земи, Експерт по ЕО и ОВОС със
следните елементи по оценката: битови отпадъ
ци, производствени отпадъци, опасни отпадъци.
Елка Борисова Чобанова, специалност: Горско
стопанство, Инженерно-екологично прогнозиране
и проектиране.
Илия Асенов Георгиев, специалност: Горско
стопанство, Вътрешен одитор в публичния сектор,
Машинен техник.
Мариана Богоева Богданова, специалност: Биотехнологични процеси. Биотехнолог, специалист
по биотехнологични процеси със специализация
генно и клетъчно инженерство. М аркетинг и
бизнес мениджър.
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Проф. М ая Лазарова Нусторова-Китанова,
специалност: Професор по микробиология, Био
химия и микробиология.
Недялко Иванов Иванов, специалност: Техно
логия на материалите и материалознание, Специ
алист по химични вещества и риск за околната
среда, Специалист по системи за управление на
околната среда.
Проф. Оля Евтимова Караджова, специалност:
Растителна защ ита, Професор по растителна
защита (ентомология).
Славка Андреева Петрова, специалност: И н
женерна геоекология, Икономекологичен одит
на замърсени земи, Териториално-устройствено
планиране и развитие, защита на околната среда
и опазване на културно-историческото наследство.
7.
Клас „Експертизи на материали, вещества
и изделия“

7.1. Съдебно-химическа експертиза
Адриан Петров Димитров, специалност: Тех
нология на неорганичните и органичните веще
ства - техник-технолог, Оценител на оборотни и
дълготрайни активи.
Адриана Иванова Негрева, специалност: Хи
мия, Химик-неорганик, Оценител на ювелирни
изделия от метали и сплави, скъпоценни камъни,
нумизматика и антикварни ценности, културноисторически ценности в България.
Албена Георгиева К ръстева, специалност:
Инженерна химия.
Проф. д-р Андрей Иванов Мицулов, специал
ност: Химия, Кинология.
Ангел Петров Муташки, специалност: Техно
логия на полимерите, текстила и кожите - инженер-химик, Вътрешен одитор.
Ани Методиева Дръндарова, специалност:
Химия и екология.
Антон Михайлов Михайлов, специалност: Хи
мическа технология на дървесината, Икономика,
организация и управление на химическите произ
водства, Оценител на права на интелектуалната и
индустриалната собственост и други фактически
отношения, търговски предприятия и вземания,
финансови активи и финансови институции, м а
шини и съоръжения, недвижими имоти, експерт
по ЕО и ОВОС.
Боряна Георгиева Мечкарска, специалност:
Токсикология, Химична технология на дърве
сината, Санитарна химия, Съдебен токсиколог.
Доц. д-р Васил Насков Атанасов, специалност:
Химия, Медицинска химия, Аналитична химия,
Токсикология, Съдебен токсиколог. Достъп до
класифицирана информация.
Доц. Веска Георгиева Лашева, специалност:
Доцент - Технология, механизация и автоматиза
ция на целулозната и хартиената промишленост.
Х имични технологии.
Даниела Цонева Петрова-Нешева, специал
ност: Химични технологии, Застрахователно и
социално дело, Счетоводство и одит, Оценител
на недвижими имоти, Оценител на машини и
съоръжения, Оценител на земеделски земи и
трайни насаждения.
Добринка Дянкова Добрева, специалност: Тех
нология на органичния синтез и каучук, Патентно
дело, Представител по индустриална собственост
за изобретения и полезни модели, марки, географ
ски означения и промишлени дизайни.
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Кристина Андреева Йосифчева, специалност:
Биолог - Опазване на природната среда. Клинична химия. Токсикология.
Маргарита Маринова Колева, специалност:
Технология на влакната и кожите.
Доц. Мариана Иванова Христова, специалност:
Доцент по техника на безопасността на труда и
противопожарна техника. Инженер-химик. Тех
нология на органичния синтез и горивата.
М ихаил Ц ветков М аринов, специалност:
Технология на полимерите, текстила и кожите.
М ая Иванова Кичева, к.б.н., специалност:
Молекулярна и функционална биология.
Недялко Иванов Иванов, специалност: Техно
логия на материалите и материалознание, Специ
алист по химични вещества и риск за околната
среда, Специалист по системи за управление на
околната среда.
Д-р Светлозар Радев Ганев, специалност:
Индустриална химия, Доктор по електрични,
магнитни и оптични свойства на кондензираната
материя.
Смилен Константинов Мерджанов, специал
ност: Технология на неорганичните вещества.
Д-р Таня Юлиянова Стоилкова-Илиева, специ
алност: Химия - органична и аналитична химия,
Органична химия.
Д-р Цвета Павлова Сарафска, специалност:
Химия, Химия на твърдото тяло.
7.2. Съдебно-физическа експертиза
Ангел Петров Муташки, специалност: Техно
логия на полимерите, текстила и кожите - инженер-химик, Вътрешен одитор.
Виолета Маринова Григорова, специалност:
Технология на нефта и газа. Достъп до класифи
цирана информация.
Д есислава Севдалинова Григорова, специ
алност: Химични технологии - биотехнологии.
Зоя Христова Карпузка, специалност: Химия.
Илина Иванова Савчева, специалност: И ко
номика на сигурността и отбраната, Инженерхимик, Фелдшер.
Маргарита Маринова Колева, специалност:
Технология на влакната и кожите.
Невена Михайлова Стефанова, специалност:
Технология на пластмасите, Оценител на държав
ни и общински предприятия, недвижими имоти,
машини и съоръжения, Фирмено счетоводство.
Д-р Николета Спасова Цанкова, специалност:
Д-р Геология на минералните ресурси - приложна
минералогия; Гемология.
Доц. д-р Ради Христов Ганев, специалност:
АВ-боеприпаси.
Ромен Томов Кишкин, специалност: Физика.
Метеорология. Управление на газотранспортни
мрежи. Приложен бизнес мениджмънт. Достъп
до класифицирана информация.
Рум яна Тодорова Стоилова, специалност:
Химия.
Д-р Светлозар Радев Ганев, специалност:
Индустриална химия, Доктор по електрични,
магнитни и оптични свойства на кондензираната
материя.
Спас Ж елязков Димитров, специалност: Тех
нология на неорганични вещества.
Стоянка Рали Христова-Захаринова, специ
алност: Технология на каучука и пластмасите,
Експерт по европейско техническо законода
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телство и контрол за безопасност и качество на
промишлените продукти.
Христо Василев Дипчев, специалност: Тех
нология на силикатите, Системи за управление
на качеството съгласно международните стан
дарти ISO9001:2008 и ISO19011:2002, Системи
за управление на качеството, околната среда и
условията на труд.
Цвятко Стоянов Минеков, специалност: Оп
тически прибори и системи.
7.3. Съдебна физико-химическа експертиза
Албена Георгиева К ръстева, специалност:
Инженерна химия.
Ангел Петров Муташки, специалност: Техно
логия на полимерите, текстила и кожите - инженер-химик, Вътрешен одитор.
Боряна Георгиева М ечкарска, специалност:
Токсикология, Х имична технология на дърве
сината, Санитарна химия, Съдебен токсиколог.
Доц. д-р Васил Насков Атанасов, специалност:
Химия, Медицинска химия, Аналитична химия,
Токсикология, Съдебен токсиколог. Достъп до
класифицирана информация.
Доц. Веска Георгиева Лашева, специалност:
Доцент - Технология, механизация и автоматиза
ция на целулозната и хартиената промишленост.
Х имични технологии.
Маргарита Маринова Колева, специалност:
Технология на влакната и кожите.
Д-р Николета Спасова Цанкова, специалност:
Д-р Геология на минералните ресурси - приложна
минералогия; Гемология.
Доц. д-р Ради Христов Ганев, специалност: КЩ,
инженерно-техническа, РАВ, АВ-боеприпаси, инженер-химик, Техника и технология на взривните
работи. Достъп до класифицирана информация.
Ромен Томов Кишкин, специалност: Физика.
Метеорология. Управление на газотранспортни
мрежи. Приложен бизнес мениджмънт. Достъп
до класифицирана информация.
Светлозар Радев Ганев, специалност: Индустриална химия, Доктор по електрични, магнитни
и оптични свойства на кондензираната материя.
Смилен Константинов Мерджанов, специал
ност: Технология на неорганичните вещества.
Христо Василев Дипчев, специалност: Тех
нология на силикатите, Системи за управление
на качеството съгласно международните стан
дарти ISO9001:2008 и ISO19011:2002, Системи
за управление на качеството, околната среда и
условията на труд.
7.4.* (нова - ДВ, бр. 82 от 2018 г.) Съдебна химико-токсикологична (токсикохимична) експертиза
Боряна Георгиева Мечкарска, специалност:
Токсикология, Химична технология на дърве
сината, Санитарна химия, Съдебен токсиколог.
Доц. д-р Васил Насков Атанасов, специалност:
Химия, Медицинска химия, Аналитична химия,
Токсикология, Съдебен токсиколог. Достъп до
класифицирана информация.
Кристина Андреева Йосифчева, специалност:
Биолог - Опазване на природната среда. Клинична химия. Токсикология.
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8. Клас „Съдебни селскостопански експертизи“

8.1. Съдебна ветеринарномедицинска експер
тиза
Д-р Анна Стоянова Орозова-Петрова, специ
алност: Ветеринарна медицина.
Д-р Генади Станчев Ганчев, специалност: Вете
ринарна медицина, Ветеринарна администрация.
Курс „Публична администрация“.
Д-р Деян Атанасов Даскалов, специалност:
Ветеринарна медицина, Разработване, вндеряване, верификация и контрол на НАССР система.
Д-р Димитър Константинов Драгнев, специ
алност: Ветеринарна медицина.
Д-р Йордан Тодоров Гогов, специалност: Ве
теринарна медицина.
Д-р Надежда Николаева Луканова, специал
ност: Животновъдство - зооинженер, Доктор по
специални отрасли - коне.
Д-р Н иколина Д имитрова Теофилова-Кънчовска, специалност: В етеринарна медициа,
ветеринарно-санитарни експертизи и контрол на
хранителните продукти от животински произход,
национални стнадарти за млечни продукти и
тяхното прилагане.
Д-р Петър Георгиев Антонов, специалност:
Ветеринарномедицински лекарства и ваксини,
Ветеринарна медицина, Ветеринарен контрол.
Д-р Ралица Красимирова Ранкова, специал
ност: Ветеринарна медицина.
Д-р Рангел Иванов Кръстанов, специалност:
Ветеринарна медицина, Ветеринарно-санитарен
контрол и експертиза на хранителни продукти
от животински произход.
8.2. Съдебна агротехническа експертиза
Апостол Илиев Боев, специалност: Горско
стопанство.
Венета Н айденова К ръстева, спецалност:
Полевъдство.
В енцислав П етков И ванов, специалност:
Полевъдство.
Проф. д-р Виктор Крумов Бозев, специалност:
Полевъдство.
Георги Пеев Ламбов, специалност: Полевъдство, Оценител на земеделски земи и подобре
нията върху тях.
Гурко Райков Лозанов, специалност: Расти
телна защита.
Давидко Георгиев Нешев, специалност: Полевъдство.
Димитър Владимиров Николов, специалност:
Икономика и организация на селското стопанство,
икономика и управление на АПП, оценител на
земеделски земи и трайни насаждения, на тър
говски предприятия и вземания.
Д имитър Иванов Трънгалов, специалност:
Агроном - Тропично и субтропично земеделие.
Д-р Драгомир Ж елязков Димитров, специал
ност: Инженер-агроном, тропично и субтропично
земеделие, Доктор - селекция и семепроизводство
на културните растения, сортоизпитател, експертоценител на земеделски земи и подобренията
върху тях.
Елена Любомирова Трайкова, специалност:
Полевъдство. Агроном. Международно право и
външна търговия. Оценка на недвижими имоти.
Оценка на земеделски земи и трайни насаждения.
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Зоя Димитрова Георгиева, специалност: Сче
товодство и контрол, Агроном - полевъдство,
Оценител на земеделски земи и подобренията
върху тях.
Доц. д-р Ивайло Петров Вълчовски, специал
ност: Полевъдство.
Лидия Тодорова Петкова, специалност: Рас
тителна защита.
Мариана Богоева Богданова, специалност: Биотехнологични процеси. Биотехнолог, специалист
по биотехнологични процеси със специализация
генно и клетъчно инженерство. М аркетинг и
бизнес мениджър.
Михаил Панайотов Караниколов, специалност:
Лозаро-градинарство.
Надежда Йотова Крисенко-Пещерска, специ
алност: Полевъдство, Оценител на земеделски
земи и подобренията върху тях. Достъп до кла
сифицирана информация.
Никола Георгиев Кочев, специалност: Полевъдство, Оценител на земеделски машини и
съоръжения.
Доц. д-р Николай Георгиев Матаков, специ
алност: Селекция и семепроизводство.
Проф. Оля Евтимова Караджова, специалност:
Растителна защ ита, Професор по растителна
защита (ентомология).
Петър Димитров Петров, специалност: Гор
ско стопанство, Регистриран за извършване на
дейности в горския фонд.
Роман Иванов Иванов, специалност: Агроинженерство - лозаро-градинарство.
Рум яна П етрова Н иколова, специалност:
Агроном - растителна защита.
Руска Здравкова Лозанова, специалност: Лозароградинарство.
Севдалина Дакова Бояджиева, специалност:
Полевъдство.
Снежана Любенова Петрова, специалност:
Полевъдство.
Стамен Гълъбов Костадинов, специалност:
Горско стопанство, Оценител на гори и земи в
горския фонд.
Христо Събков Събков, специалност: Селско
стопанска техника, Механизация и електрифика
ция на животновъдството.
9. Клас „Съдебно-изкуствоведски експертизи“

Адриана Иванова Негрева, специалност: Хи
мия, Химик-неорганик, Оценител на ювелирни
изделия от метали и сплави, скъпоценни камъни,
нумизматика и антикварни ценности, Оценител
на културно-историческите ценности в България.
Доц. д-р Благовеста Иванова Иванова-Цоцова,
специалност: История на изкуството.
Велислава Христова Стоянова-Тилева, специ
алност: Изкуствознание, Оценител на произве
дения на изкуството, антиквариат, благородни
метали, скъпоценни камъни, българска живопис,
скулптура и графика на 19 и 20 век.
Венцеслав Марков Енчев, специалност: Право,
Правна закрила на интелектуалната собственост.
Виолета Бойчева Н иколова, специалност:
Плакат и визуална комуникация, Промишлени
изкуства - порцелан и стъкло, Оценител на права
на интелектуалната и индустриалната собственост
и други фактически отношения.
Диана-Мария Боянова Райнова, специалност:
Декоративно-монументална скулптура.
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Иван Василев Кавалджиев, специалност: Ак
тьорско майсторство.
Йордан Захариев Андонов, специалност: Кинознание, Авторско право и сродните му права.
Косьо Георгиев Джелебов, специалност: Ке
рамика.
Кристиян Атанасов Бояджиев, специалност:
Музикална педагогика.
М аргарита И ванова Кузова, специалност:
Изкуствознание.
Проф. д-р М аргарита Й орданова Пешева,
специалност: И стория, философия, радио- и
телевизионни програми, радио- и телевизионна
аудитория, медийно поведение.
Мария Тошкова Вълева, специалност: Худо
жествена бродерия, И зработка, преработка и
ремонт на изделия от злато и сребро.
Проф. д-р Милко Димитров Петров, специ
алност: Професор по журналистика, доктор на
филологическите науки.
Мирослав Димитров Аврамов, специалност:
Класическа археология.
Петър Атанасов Наумов, специалност: Плакат,
Оценител на недвижими имоти.
10. Клас „Оценителни експертизи“

Адриан Петров Димитров, специалност: Тех
нология на неорганичните и органичните веще
ства - техник-технолог, Оценител на оборотни и
дълготрайни активи.
Антоанета Христова Кирчева, специалност:
Водоснабдяване и канализация, Оценител на
недвижими имоти.
Антония Димитрова Факалийска-Пендичева,
специалност: Финанси и кредит, Оценител на
цели държавни и общински предприятия, земе
делски земи и трайни насаждения, търговски
предприятия и вземания. Достъп до класифици
рана информация.
Атанас Велинов Тодоров, специалност: Ремонт
и експлоатация на автотранспортна техника,
Надеждност и техническа диагностика на автотранспортна техника, Преподавател-инструктор
за обучение на водачи на МПС.
Валерий И ванов Обретенов, специалност:
Икономика и управление на строителството,
Оценител на недвижими имоти; ценообразуване
на недвижими имоти и строителство.
В ениам ин Вълков Тодоров, специалност:
Технология и управление на транспорта, автоексперт-оценител.
Весел Ангелов Пендичев, специалност: Елек
тронна техника ППМ Е, Право, Патентно дело,
Оценител на права на интелектуалната и индустриалната собственост и други фактически отно
шения, на други активи в сферата на декоративни
изкуства, дизайн, антиквариат и недвижими имоти
и паметници на културата, машини и съоръжения,
активи - движимо имущество, представител в
областта на изобретенията и полезните модели
и в областта на търговските марки и промишле
ните образци, марки, географски означения и
промишлени дизайни. Достъп до класифицирана
информация.
Виолета Божидарова Божкова, специалност:
Публични финанси; Оценител на недвижими
имоти, машини и съоръжения, търговски пред
приятия и вземания, земеделски земи и трайни
насаждения.
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Виолета Бойчева Н иколова, специалност:
Плакат и визуална комуникация, Промишлени
изкуства - порцелан и стъкло, Оценител на права
на интелектуалната и индустриалната собственост
и други фактически отношения.
Виолета И ванова Д окузова, специалност:
Финанси и кредит, оценител на цели държавни
и общински предприятия, преобразувани или
непреобразувани в търговски друж ества, на
недвижими имоти, на маш ини и съоръжения.
Владимир Михайлов Игнатов, специалност:
Автоматизация на минното производство, Оце
нител на недвижими имоти.
Гергана Димитрова Маркова, специалност:
Биология - специализация „Ботаника; оценител
на търговски предприятия и вземания, машини
и съоръжения, недвижими имоти.
Георги Младенов Кирилов, специалност: И н
дустриален мениджмънт, Оценител на машини
и съоръжения.
Георги Филипов Кляшев, специалност: М ар
кетинг, Кинотехника и видеотехника, професио
нална компетентност за превоз на товари.
Деян Георгиев Цонев, специалност: Агрохимия
с фермерство и агробизнес; Оценител на недви
ж ими имоти, търговски предприятия и вземания,
машини и съоръжения, права на интелектуалната
и индустриалната собственост и други фактически
отношения, търговски предприятия и вземания,
финансови активи и финансови институции; съде
бен експерт по компютърни системи и оценител
на селскостопански земи, цени и ценообразуване
на обекти, сгради, машини и съоръжения.
Диана Маринова Минева, специалност: Н е
органични и електрохим ични производства;
Оценител на недвижими имоти.
Димитър Владимиров Николов, специалност:
Икономика и организация на селското стопанство,
икономика и управление на АПП, Оценител на
земеделски земи и трайни насаждения, на тър
говски предприятия и вземания.
Димитър Петров Стойчев, специалност: Техно
логия на машиностроенето, Конструкции и кон
струиране на машини и съоръжения, технологии,
технологични и контролни процеси и операции,
проектиране, организация на производството,
стандарти и качество, Лицензиран и сертифициран
оценител на машини и съоръжения.
Донка Панайотова Стоименова, специалност:
Подемно-транспортни, пътни и строителни м а
шини, Право - юрист с ограничена правоспо
собност, Брокер - недвижими имоти, Оценител
на недвижими имоти, на машини и съоръжения.
Евгения Филипова Киселинова, специалност:
Транспортно строителство - пътно строителство,
Оценител на недвижими имоти, машини и съ
оръжения.
Емил Атанасов Марин, специалност: И ко
номика, счетоводство и контрол, Оценител на
търговски предприятия и вземания, на права на
интелектуалната и индустриалната собственост
и други фактически отношения.
Емил Торком Мечикян, специалност: Архи
тектура, Оценител на недвижими имоти.
Е лена М аринова Ц веткова, специалност:
Водоснабдяване и канализация, Оценител на
недвижими имоти.
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Ж ивко Христов Евтимов, специалност: А вто
мобилен транспорт, трактори и кари, Оценител
на машини и съоръжения.
Зоя Димитрова Георгиева, специалност: Сче
товодство и контрол, Агроном - полевъдство,
Оценител на земеделски земи и подобренията
върху тях.
Иван Николов Иванов, специалност: Патентно-лицензионна дейност, Топлинна и масообменна техника, Представител по индустриална
собственост - изобретения и полезни модели,
марки, географски означения и промишлен ди
зайн, Оценител на права на интелектуалната и
индустриалната собственост и други фактически
отношения.
Йордан Иванов Павлов, специалност: Ф инан
си, Индустриален мениджмънт, Счетоводство и
одит по международни стандарти, Банково дело,
Оценител на недвижими имоти, Оценител на
машини и съоръжения.
Й ордан С тоим енов Тотков, специалност:
Топлоенергетика, Промишлена топлоенергетика.
Йорданка П етрова Д анкова, специалност:
Финанси, Икономика, Оценител на търговски
предприятия и вземания.
Камен Николов Богданов, н.с., специалност:
А втоматизация на дискретното производство,
Маркетинг и бизнес, Специалист по възобновяема
енергия и технологии в санитарните, отоплител
ните и климатичните предприятия, Преводач на
научно-техническа литература - немски език,
Роботика, робототехнически системи и ГАПС,
Автотехнически експертизи, Оценител на машини
и съоръжения в сферата на машиностроителната
и металообработващата промишленост, Оценител
на машини и съоръжения.
Кирил Петров Петров, специалност: Монтаж
ник на строителни конструкции, Майстор по
каменоделство.
Константин Руменов Гергинов, специалност:
Геодезия, Правоспособност за извършване на
дейности по кадастъра, Оценител на недвижими
имоти, на машини и съоръжения.
Мариана Стефанова Станева, специалност:
И коном ическа информ атика, И коном ика на
транспорта, Счетоводство с програмен продукт,
Международно икономическо сътрудничество,
Оценител на недвижими имоти, Оценител на
недвижими имоти, маш ини и съоръжения.
Минко Калчев Червенков, специалност: Гео
дезия, фотограметрия и картография; Оценител
на недвижими имоти и сгради - паметници на
културата, машини и съоръжения.
Надежда Димитрова Митева, специалност:
Промишлена топлотехника; Оценител на машини
и съоръжения в сферата на машиностроителната
и металообработващ ата промишленост, съоб
щенията и жилищно-комуналното стопанство и
битовото обслужване.
Найден Станимиров Петров, специалност:
Автоматизирано оборудване на маш инострое
нето, Оценител на недвижими имоти, Оценител
на машини и съоръжения.
Нели Иванова Недялкова, специалност: Уп
равление и планиране на народното стопанство,
Оценител на недвижими имоти, на търговски
предприятия и вземания.
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Н иколай М ихайлов Генков, специалност:
Техническа експлоатация на летателни апарати,
Икономика на търговията, Външна търговия,
Оценител на търговски предприятия и вземания,
на финансови активи и финансови институции,
на права на интелектуалната и индустриалната
собственост и други фактически отношения, на
маш ини и съоръжения, на недвижими имоти.
Петрунка М ихайлова Милева, специалност:
Промишлено и гражданско строителство, Лиценз
за оценка на недвижими имоти, пълна проек
тантска правоспособност, технически контрол
по конструкции на сгради и съоръжения.
Петър Йорданов Савов, специалност: П ро
мишлено и гражданско строителство - конструк
ции. Международни икономически отношения.
Управление на земи и имоти. Лиценз за оценка
на недвижими имоти, на маш ини и съоръжения,
на търговски предприятия. Оценителска пра
воспособност за недвижими имоти, търговски
предприятия и вземания, машини и съоръжения.
Петър Любенов Брънеков, специалност: ДСТ.
Електроинженер.
Ренета Александрова Димитрова-Цонкова, спе
циалност: Окачествяване и оценка на диаманти.
Румен Димитров Митов, специалност: Бъл
гарска филология, Право на интелектуалната
собственост, Патентно дело.
Снежана М иланова Гаджева, специалност:
Транспортно строителство, Оценител на н е
движими имоти, на машини и съоръжения, на
търговски предприятия и вземания.
Софка Велчева Асенова, специалност: П ро
миш лено и гражданско строителство, Пълна
проектантска правоспособност - Конструктивна - Организация и изпълнение на строител
ството и Пожарна безопасност - конструктивен,
Оценител на недвижими имоти.
Стефан Колев Стефанов, специалност: П ро
мишлено и гражданско строителство - конструк
ции, Информатика, проектиране и използване
на изчислителни системи, Пълна проектантска
правоспособност - Конструктивна на сгради и
строителни съоръжения, организация и изпъл
нение на строителството, Оценител на недви
ж ими имоти.
10.1.* (нова - ДВ, бр. 82 от 2018 г.) Оценка на
недвижими имоти
Венета Колева Ж елева, специалност: Геоде
зия, фотограметрия и картография. Независим
оценител - Недвижими имоти, Търговски пред
приятия и вземания, Земеделски земи и трайни
насаждения.
Вяра Николаева Златева, специалност: П ро
мишлено и гражданско строителство, Обследване
за енергийна ефективност и сертифициране на
сгради - специалност: Енергиен одитор, МИО,
Управление на земи и имоти, Оценител на не
движими имоти.
Даниела Цонева Петрова-Нешева, специал
ност: Химични технологии, Застрахователно и
социално дело, Счетоводство и одит, Оценител
на недвижими имоти, Оценител на машини и
съоръжения, Оценител на земеделски земи и
трайни насаждения.
Доброслав Димитров Диев, специалност: И ко
номика и организация на транспорта, Оценител
на недвижими имоти, Оценител на търговски
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предприятия и вземания, Оценител на права на
интелектуалната и индустриалната собственост
и други фактически отношения.
Евгени Емилов Михов, специалност: Архи
тектура.
Елена Любомирова Трайкова, специалност:
Полевъдство. Агроном. Международно право и
външна търговия. Оценка на недвижими имоти.
Оценка на земеделски земи и трайни насаждения.
Елза Георгиева Ангелова, специалност: И ко
номика и организация на МТС, Оценител на
недвижими имоти, Брокер на стоковата борса,
Оцени телска правоспособност.
Илко Енчев Хаджиминчев, специалност: Ис
тория, Оценител на недвижими имоти.
Йорданка Костадинова Нешева, специалност:
Икономика - Бизнес администрация, Оценител
на недвижими имоти.
Йорданка П етрова Д анкова, специалност:
Финанси, Икономист-счетоводител, Оценител на
търговски предприятия и вземания, Оценител на
недвижими имоти.
Л ю бом ир Георгиев Ц еков, специалност:
Транспортно строителство, Оценител на земе
делски земи и трайни насаждения, Оценител на
недвижими имоти.
М ариана Д им ова А нгелова, специалност:
Икономист-счетоводител, Експерт по съдебносчетоводни и финансово-ценови експертизи,
Съветник по икономико-правни въпроси - спе
циалност: Право, И коном ическа педагогика,
Оценител на недвижими имоти, експерт-оценител
на оригинали и фалшификати, реплики, копия и
интерпретации на предмети от метали, оценка
на бижута и скъпоценни камъни, оценител на
цели предприятия, финансови институции, не
движими имоти, машини, съоръжения и други
активи, земеделски земи.
Мери Пенчева Иванова, специалност: Промиш
лено и гражданско строителство - технология.
Оценка на недвижими имоти.
Нели Лъчезарова Рашкова, специалност: Фи
нанси. Икономика на индустрията. Оценка на
недвижими имоти.
Николай Иванов Иванчев, специалност: Сче
товодство и контрол, Сертифициран оценител на
недвижими имоти, на търговски предприятия и
вземания и на права на интелектуалната и индустриалната собственост и други фактически
отношения, Сертифициран европейски оценител.
Нина Петрова Нейкова, специалност: Промиш
лено и гражданско строителство - технология.
Пепи Ценов Петков, специалност: Промиш 
лено и гражданско строителство - конструкции.
Оценка на недвижими имоти.
Петър Василев Петров, специалност: Минен
инженер - М аркшайдерство, Оценител на не
движими имоти, Оценител на земеделски земи
и трайни насаждения, Оценител на машини и
съоръжения, Оценител на предприятия и взема
ния, Правоспособност за извършване на дейности
по кадастъра.
Пламен Станев Дабевски, специалност: Застра
ховане и социално дело, Оценител на недвижими
имоти, Оценител на земеделски земи и трайни
насаждения, Оценител на машини и съоръжения.
Р ум ян а А тансова Гондова, специалност:
Хидрогеология и инженерна геология. Фирмен
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мениджмънт, Счетоводство и контрол, Оценител
на недвижими имоти, земеделски земи и трайни
насаждения, машини и съоръжения, търговски
предприятия и вземания, цели държавни и об
щински предприятия.
10.2.* (нова - ДВ, бр. 82 от 2018 г.) Оценка на
недвижими културни ценности
Д-р Радосвета Йорданова Кирова-Делчева,
специалност: Архитектура, Доктор по Теория и
история на архитектурата.
10.3.* (нова - ДВ, бр. 82 от 2018 г.) Оценка на
машини и съоръжения
Александър Александров Маринов, специал
ност: Финансов мениджмънт.
Александър Иванов Станков, специалност:
Автотехническа експертиза.
Виктор Иванов Стайков, специалност: М аши
ностроителна техника и технологии, Компютърни
технологии в машиностроителното проектиране
и производство.
Даниела Цонева Петрова-Нешева, специал
ност: Химични технологии, Застрахователно и
социално дело, Счетоводство и одит, Оценител
на недвижими имоти, Оценител на машини и
съоръжения, Оценител на земеделски земи и
трайни насаждения.
Д-р Калин Петров Радлов, специалност: Маши
ностроене и уредостроене, Дизайн на механични
системи, Оценител на машини и съоръжения.
Кристина Стефанова Найденова, специалност:
Подемно-транспортни, пътни и строителни м а
шини. Оценител на машини и съоръжения.
М ариана Д им ова А нгелова, специалност:
Икономист-счетоводител, Експерт по съдебносчетоводни и финансово-ценови експертизи,
Съветник по икономико-правни въпроси - спе
циалност: „Право, Икономическа педагогика,
Оценител на недвижими имоти, експерт-оценител
на оригинали и фалшификати, реплики, копия и
интерпретации на предмети от метали, оценка на
бижута и скъпоценни камъни, оценител на цели
предприятия, финансови институции, недвижими
имоти, машини, съоръжения и други активи,
земеделски земи.
Петър Василев Петров, специалност: Минен
инженер - М аркшайдерство, Оценител на не
движими имоти, Оценител на земеделски земи
и трайни насаждения, Оценител на машини и
съоръжения, Оценител на предприятия и взема
ния, Правоспособност за извършване на дейности
по кадастъра.
Пламен Станев Дабевски, специалност: Застра
ховане и социално дело, Оценител на недвижими
имоти, Оценител на земеделски земи и трайни
насаждения, Оценител на машини и съоръжения.
Р ум ян а А тансова Гондова, специалност:
Хидрогеология и инженерна геология, Фирмен
мениджмънт, Счетоводство и контрол, Оценител
на недвижими имоти, земеделски земи и трайни
насаждения, машини и съоръжения, търговски
предприятия и вземания, цели държавни и об
щински предприятия.
Д-р С ветлана Ц веткова Я нева, сп ец и ал 
ност: Текстилна техника и технологии, Главен
асистент - Машинно инженерство - Приложна
геометрия и инженерна графика, Доктор по Тех
нически науки. Общо инженерство - Защита на
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населението и народното стопанство в критични
ситуации.
Трифон Иванов Василев, специалност: Елек
троинженер - Електрически машини и апарати.
Цветелина Ангелова Мирчева-Костова, специ
алност: Счетоводство и контрол, Международни
счетоводни стандарти.
10.4.* (нова - ДВ, бр. 82 от 2018 г.) Оценка
на права на интелектуалната и индустриалната
собственост и други фактически отношения
Доброслав Димитров Диев, специалност: И ко
номика и организация на транспорта, Оценител
на недвижими имоти, Оценител на търговски
предприятия и вземания, Оценител на права на
интелектуалната и индустриалната собственост
и други фактически отношения.
Лазарина Анастасова Мутафчиева, специал
ност: Икономика на интелектуалната собственост,
И нтелектуална собственост, Представител по
индустриална собственост в областта на марките,
географските означения и промишлените дизайни.
Любомир Антонов Каримански, специалност:
Финанси. Бизнес администрация.
Николай Иванов Иванчев, специалност: Сче
товодство и контрол, Сертифициран оценител на
недвижими имоти, на търговски предприятия
и вземания и на права на интелектуалната и
индустриалната собственост и други фактически
отношения, Сертифициран европейски оценител.
10.5.* (нова - ДВ, бр. 82 от 2018 г.) Оценка на
търговски предприятия и вземания
Бойко Младенов Доленски, специалност: Сче
товодство и контрол, Информатика, Оценител на
търговски предприятия и вземания.
Венета Колева Ж елева, специалност: Геоде
зия, фотограметрия и картография. Независим
оценител - Недвижими имоти, Търговски пред
приятия и вземания, Земеделски земи и трайни
насаждения.
Елка Русева Жекова, специалност: Управление
и планиране на народното стопанство, Кандидат
на икономическите науки, Вътрешен одитор в
публичния сектор, Оценител на търговски пред
приятия и вземания.
Димитър Владимиров Николов, специалност:
Икономика и организация на селското стопанство,
икономика и управление на АПП, оценител на
земеделски земи и трайни насаждения, на тър
говски предприятия и вземания.
Димитър Иванов Франзелов, специалност:
Финанси, Оценител на търговски предприятия
и вземания.
Доброслав Димитров Диев, специалност: И ко
номика и организация на транспорта, Оценител
на недвижими имоти, Оценител на търговски
предприятия и вземания, Оценител на права на
интелектуалната и индустриалната собственост
и други фактически отношения.
Йорданка П етрова Д анкова, специалност:
Финанси, Икономист-счетоводител, Оценител на
търговски предприятия и вземания, Оценител на
недвижими имоти.
Людмил Митев Недялков, специалност: Счето
водство и контрол, Здравна икономика, Оценител
на търговски предприятия и вземания.
Николай Иванов Иванчев, специалност: Сче
товодство и контрол, Сертифициран оценител на
недвижими имоти, на търговски предприятия
и вземания и на права на интелектуалната и
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индустриалната собственост и други фактически
отношения, Сертифициран европейски оценител.
Петър Василев Петров, специалност: Минен
инженер - М аркшайдерство, Оценител на не
движими имоти, Оценител на земеделски земи
и трайни насаждения, Оценител на машини и
съоръжения, Оценител на предприятия и взема
ния, Правоспособност за извършване на дейности
по кадастъра.
Рум яна А танасова Гондова, специалност:
Хидрогеология и инженерна геология, Фирмен
мениджмънт, Счетоводство и контрол, Оценител
на недвижими имоти, земеделски земи и трайни
насаждения, машини и съоръжения, търговски
предприятия и вземания, цели държавни и об
щински предприятия.
10.6.* (нова - ДВ, бр. 82 от 2018 г.) Оценка
на финансови активи и финансови институции
Василка Иванова Чорапинова, специалност:
Икономика и организация на труда.
Илияна Тодорова Владимирова, специалност:
Бизнес администрация. Брокер на ценни книжа.
М ариана Д им ова А нгелова, специалност:
Икономист-счетоводител, Експерт по съдебносчетоводни и финансово-ценови експертизи,
Съветник по икономико-правни въпроси - спе
циалност: Право, И коном ическа педагогика,
Оценител на недвижими имоти, експерт-оценител
на оригинали и фалшификати, реплики, копия и
интерпретации на предмети от метали, оценка
на бижута и скъпоценни камъни, оценител на
цели предприятия, финансови институции, не
движими имоти, машини, съоръжения и други
активи, земеделски земи.
Филип Стоянов Генчев, специалност: Финанси.
10.7.* (нова - ДВ, бр. 82 от 2018 г.) Оценка на
други активи, включително произведения на изку
ството, които не са движими културни ценности
Димитриос Василиос Адамопулос-Дамис, спе
циалност: Диагностика и оценка на необработени
цветни скъпоценни минерали, Класифициране и
оценка на диаманти.
10.8.* (нова - ДВ, бр. 82 от 2018 г.) Оценка на
земеделски земи и трайни насаждения
Венета Колева Ж елева, специалност: Геоде
зия, фотограметрия и картография. Независим
оценител - Недвижими имоти, Търговски пред
приятия и вземания, Земеделски земи и трайни
насаждения.
Даниела Цонева Петрова-Нешева, специал
ност: Химични технологии, Застрахователно и
социално дело, Счетоводство и одит, Оценител
на недвижими имоти, Оценител на машини и
съоръжения, Оценител на земеделски земи и
трайни насаждения.
Димитър Владимиров Николов, специалност:
Икономика и организация на селското стопанство,
икономика и управление на АПП, Оценител на
земеделски земи и трайни насаждения, на тър
говски предприятия и вземания.
Елена Любомирова Трайкова, специалност:
Полевъдство. Агроном. Международно право и
външна търговия. Оценка на недвижими имоти.
Оценка на земеделски земи и трайни насаждения.
Кристина Стефанова Найденова, специалност:
Подемно-транспортни, пътни и строителни м а
шини. Оценител на машини и съоръжения.

ВЕ СТН И К

СТР. 181

Л ю бом ир Георгиев Ц еков, специалност:
Транспортно строителство, Оценител на земе
делски земи и трайни насаждения, Оценител на
недвижими имоти.
Петър Василев Петров, специалност: Минен
инженер - М аркшайдерство, Оценител на не
движими имоти, Оценител на земеделски земи
и трайни насаждения, Оценител на машини и
съоръжения, Оценител на предприятия и взема
ния, Правоспособност за извършване на дейности
по кадастъра.
Пламен Станев Дабевски, специалност: Застра
ховане и социално дело, Оценител на недвижими
имоти, Оценител на земеделски земи и трайни
насаждения, Оценител на машини и съоръжения.
Р ум ян а А тансова Гондова, специалност:
Хидрогеология и инженерна геология, Фирмен
мениджмънт, Счетоводство и контрол, Оценител
на недвижими имоти, земеделски земи и трайни
насаждения, машини и съоръжения, търговски
предприятия и вземания, цели държавни и об
щински предприятия.
10.9.* (нова - ДВ, бр. 82 от 2018 г.) Оценка на
поземлени имоти в горски територии
Д-р Калин Петров Радлов, специалност: Маши
ностроене и уредостроене, Дизайн на механични
системи, Оценител на машини и съоръжения.
11. Клас „Други съдебни експертизи“

Александър Георгиев Костадинов, специал
ност: Право, Оценител на недвижими имоти,
Оценител на финансови активи и финансови
институции.
Александра Ю риева Семерджиева, специ
алност: Право, Представител по индустриална
собственост на марки, географски означения и
промишлени дизайни.
Антония Благовестова Якмаджиева, специал
ност: Икономика на интелектуалната собственост;
Правна закрила на интелектуалната собственост.
Атанас Сотиров Дробенов, специалност: Инженер-технолог по обществено хранене.
Бинка Владева Кирова, специалност: Художест
вено оформление на облекло и тъкани, Правна
закрила на интелектуалната собственост.
Бистра Любенова Масларска, специалност:
Специална педагогика - Логопедия, Олигофренопедагогика; Музикална педагогика; Клинична
психология.
Доц. д-р Божидара Искрева Кривирадева, спе
циалност: Педагогика на девиантното поведение,
Доктор - Теория на възпитанието и дидактика,
Доцент - Теория на възпитанието и дидактика.
Проф. Ваня Лукова Матанова-Колева, специ
алност: Педагогика, Професор по медицинска
психология.
Велислав Иванов Иванов, специалност: Елек
тронна техника и микроелектроника.
Венцеслав Марков Енчев, специалност: Право,
Правна закрила на интелектуалната собственост.
Венелина Кирилова Луканска, специалност:
Социални дейности - Социална работа в общин
ски структури.
В есел А н гел ов П ен д и чев, сп ец и алн ост:
Електронна техника ППМ Е, Право, Патентно
дело, Оценител на права на интелектуалната и
индустриалната собственост и други фактиче
ски отношения, на други активи в сферата на
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декоративни изкуства, дизайн, антиквариат и
недвижими имоти и паметници на културата,
маш ини и съоръжения, активи - движимо иму
щество, представител в областта на изобретенията
и полезните модели и в областта на търговските
марки и промишлените образци, марки, географ
ски означения и промишлени дизайни. Достъп
до класифицирана информация.
Веселин Лъчезаров Грозданов, специалност:
Икономика на транспорта.
Виктор Иванов Стайков, специалност: М аши
ностроителна техника и технологии, Компютърни
технологии в машиностроителното проектиране
и производство.
Виолета Пенева Янкова, специалност: Ф арма
ция, Патентен специалист, Оценка на интелекту
алната и индустриалната собственост.
Владимир Петров Площаков, специалност:
Славянска филология, специалист по полски език
и преподавател по български език и литература,
екскурзовод с руски език.
Георги Василев Цветков, специалност: Водно
строителство - среден техник.
Георги Добрев Господинов, специалност: И ко
номика на индустрията, стопанска логистика,
въздушна спедиция.
Георги Филипов Кляшев, специалност: М ар
кетинг, Кинотехника и видеотехника, професио
нална компетентност за превоз на товари.
Диана Танчева Евстатиева, специалност: Ф и
нанси и кредит. Обучение по Лондонски застрахо
вателни и презастрахователни пазари. Обучение
по Международни морски искове във връзка с
товари. Селскостопанско застраховане на F.A.I.R.
Димитринка Маринова Чингова, специалност:
Инженер по горско стопанство, регистрирана
в публичния регистър на физическите лица за
упражняване на лесовъдска практика.
Десислава Здравкова Александрова, специал
ност: История.
Димитър Владимиров Николов, специалност:
Икономика и организация на селското стопанство,
Икономика и управление на АПП, оценител на
земеделски земи и трайни насаждения, на тър
говски предприятия и вземания.
Добри Спасов Пандурски, специалност: Право.
Д обрина Георгиева Златева, специалност:
Строителство и архитектура.
Дора Георгиева Петкова, специалност: М ате
матика и информатика, Финанси и счетоводство.
Евгени Евгениев Григоров, специалност: О р
ганизация и Икономика на дистрибуторската и
аптечната практика; Клинична фармация; И ко
номика на здравеопазването; Финанси, Магис
тър-фармацевт, Специалност: Здравна политика
и мениджмънт на здравеопазването, доктор по
Социална медицина и организация на здраве
опазването и фармацията; доцент по социална
медицина и организация на здравеопазването и
фармацията.
Елена Симеонова Ананиева, специалност:
Транспортен мениджмънт и логистика, Компю 
търни системи и технологии.
Емил Боянов Йорданов, специалност: Геодезия,
фотограметрия и картография.
Емил Крумов Димитров, специалност: И ко
номика и организация на труда, Дилър на ценни
книжа.
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Емил Любомиров Балкански, специалност:
Зъботехника, Патент за изобретение на очна
протеза и метод за изработването и; майстор по
занаята Оптика - оптик - окулист, ектопротези;
точиларство.
Емилия Симеонова Захариева, специалност:
Счетоводство и контрол.
Зоя Димитрова Георгиева, специалност: Сче
товодство и контрол, Агроном - полевъдство,
Оценител на земеделски земи и подобренията
върху тях.
Ивайло Бориславов Манолов, специалност:
Транспортен мениджмънт, Икономика и управле
ние на транспорта, Технически експертен анализ
на ПТП за вещи лица, Монтьор на машини,
апарати, уреди и съоръжения.
Ивалин Костов Йосифов, специалност: Тех
ническа експлоатация на летатателни апарати,
Икономика на сигурността и отбраната.
Иван Йорданов Иванов, специалност: Социално и застрахователно дело, Автоексперт, Автотехническа експертиза - проблеми, методика,
пазарна стойност, ликвидация на щети по МПС
и ППС.
Иван Николов Иванов, специалност: Патентно-лицензионна дейност, Топлинна и масообменна техника, Представител по индустриална
собственост - изобретения и полезни модели,
марки, географски означения и промишлен ди
зайн, Оценител на права на интелектуалната и
индустриалната собственост и други фактически
отношения.
Илия Асенов Георгиев, специалност: Горско
стопанство, Вътрешен одитор в публичния сектор,
Машинен техник.
Йордан Кирилов Дойчинов, специалност: Ел.
монтьор на ел. машини, уреди и апарати.
Йордан Николов Иванов, специалност: Ме
белно производство.
Й ордан С тоим енов Тотков, специалност:
Топлоенергетика, Промишлена топлоенергетика.
Камен Николов Богданов, н.с., специалност:
А втоматизация на дискретното производство,
Маркетинг и бизнес, Специалист по възобновяема
енергия и технологии в санитарните, отоплител
ните и климатичните предприятия, Преводач на
научно-техническа литература - немски език,
Роботика, робототехнически системи и ГАПС,
Автотехнически експертизи, Оценител на машини
и съоръжения в сферата на машиностроителната
и металообработващата промишленост, Оценител
на машини и съоръжения.
Камен Петров Шойлев, специалност: Право,
експертиза в областта на Английското право и
правото на свързаните с него юрисдикции (вкл.
Отвъдморските територии на Великобритания),
експертиза в областта на частното право на И р
ландия, Австралия, Нова Зенландия и Канада.
Кирил Владиславов Ангелов, специалност:
Социални дейности - социално-правна админи
страция. Социални дейности - работа с възрастни.
Здравен мениджмънт и медико-социални грижи.
Кирил Петров Петров, специалност: Монтаж
ник на строителни конструкции, Майстор по
каменоделство.
Константин Стефанов Пенков, специалност:
Антикварна дейност, Археология, Бизнес оце
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нител на художествени ценности - Филателия и
антикварни ценности.
К расимир Д раганов Тасков, специалност:
Композиция.
Кристиян Атанасов Бояджиев, специалност:
Музикална педагогика.
Лиляна Спасова Пунева, специалност: Ф арма
ция, Патентно дело, Представител по индустриална собственост за марки, географски означения
и промишлен дизайн, изобретения и полезни
модели. Оценител на права на интелектуалната
и индустриалната собственост.
Лиляна Стойкова Бехар, специалност: Педаго
гика, Специалист по педагогика и преподавател
в средните училища, Психология.
Лорета Ангелова Николова-Бузякова, специ
алност: Предучилищна педагогика, Счетоводство
и контрол, М ениджмънт и маркетинг, Оценител
на недвижими имоти, на машини и съоръжения.
Любомир Антонов Каримански, специалност:
Финанси. Бизнес администрация.
Л ю бом ир С теф анов Тулев, специалност:
Противодействие на престъпността и опазване
на обществения ред, Право, Противодействие на
високотехнологичните престъпления и новите
форми на организирана престъпност.
Любомир Янакиев Михайлов, специалност:
Приложна минералогия.
Людмил Михайлов Горчев, специалност: Хоро
во дирижиране, Оперно-симфонично дирижиране.
Магдалена Георгиева Радулова, специалност:
Френска филология, Патентно дело, Представител
по индустриална собственост на марки, географски
означения и промишлени дизайни.
Проф. д-р М аргарита Й орданова Пешева,
специалност: И стория, философия, радио- и
телевизионни програми, радио- и телевизионна
аудитория, медийно поведение.
Мариана Богоева Богданова, специалност: Биотехнологични процеси. Биотехнолог, специалист
по биотехнологични процеси със специализация
генно и клетъчно инженерство. М аркетинг и
бизнес мениджър.
Мариана Николова Лазарова, специалност:
Право.
М арионела Тодорова Колева, специалност:
Приложна математика. Сертификат за призната
пълна правоспособност на отговорен актюер.
М арица Д им итрова Попова, специалност:
Спорт, Разузнавач, Документен контрол. Достъп
до класифицирана информация.
М ая И ванова К ичева, к.б.н, специалност:
Молекулярна и функционална биология.
Милена Георгиева Фетваджиева, специалност:
Архитектура, пълна проектантска правоспособ
ност.
Милена Ж ивкова Модева, специалност: Пра
во, Представител по индустриална собственост в
областта на марките, географските означения и
промишления дизайн, Професионален предста
вител по индустриална собственост пред Служба
на ЕС по индустриална собственост.
Милена Миткова Асенова, специалност: Тех
нология и управление на транспорта.
Проф. д-р Милко Димитров Петров, специ
алност: Професор по журналистика, доктор на
филологическите науки.
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М ирослава Цанкова Стойчева, специалност:
Чешка филология, Преводач - немски език.
М омчил Йорданов Златарев, специалност:
Физическо възпитание, Управление и право на
интелектуалната собственост.
Николай Стефанов Денчев, специалност: И н
женер по технология на машиностроенето - експлотация и ремонт на въоръжението, Инженернотехническа специалност - ракетно-артилерийско
въоръжение, Доктор на техническите науки.
Вид експертиза: Въоръжение и бойни припаси,
балистика, взривни явления, термодинамика и
топлопренасяне.
Нели Стефанова Йорданова, специалност:
Автомобилен транспорт, трактори и кари; П а
тентно дело; Право.
Нина Михайлова Заркова, специалност: Стро
ителство и архитектура - средно образование.
Огнян Здравков Нечев, специалност: Финанси,
Банки и банково дело, Топлоенергетик, Технология
на водите и горивата на ТЕЦ.
Петя Васкова Христова, специалност: Между
народни икономически отношения, Маркетинг;
Английски език и литература.
Петя Стойнева Гергова, специалност: Ж ур
налистика.
П ламен Николаев Корназов, специалност:
Строителство на сгради и съоръжения - строи
телни конструкции.
Д-р Пламена Петрова Попова, специалност:
Право, Авторски права върху архитектурни произ
ведения. Достъп до класифицирана информация.
Доц. д-р Ради Христов Ганев, специалност: КЩ,
инженерно-техническа, РАВ, АВ-боеприпаси, инженер-химик, Техника и технология на взривните
работи. Достъп до класифицирана информация.
Радмила Невенова Пеловска, специалност:
Преводач на научно-техническа литература - ан
глийски език, Италиански език.
Рашко И ванов В ладимиров, специалност:
Комуникационна и осигурителна техника.
Ридван Исмаилов Мехмедов, специалност:
Турска филология - специалист по турски език
и литература.
Румяна Кирилова Миленкова, специалност:
Философия, ИОУ на изобретения и патентнолицензионни дейности.
Росита Радкова Желева, специалност: Филмова
и телевизионна режисура.
Румен Бориславов Първанов, специалност:
Архитектура.
Румен Димитров Митов, специалност: Бъл
гарска филология, Право на интелектуалната
собственост, Патентно дело.
Севдалина Иванова Дрехемова, специалност:
И коном ика на интелектуалната собственост,
Съдебно-маркова експертиза.
Симеон Стоянов Кръстев, специалност: Кул
турно-просветна работа - организатор-методист.
Светла Светозарова Мутафова, специалност:
Немска филология.
С ветлана И ван ова И гова-М анолева, сп е
циалност: География на туризма, Преводач на
френски език.
Д-р С ветлана Ц веткова Я нева, сп ец и ал 
ност: Текстилна техника и технологии, Главен
асистент - Машинно инженерство - Приложна
геометрия и инженерна графика, Доктор по Тех-
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нически науки. Общо инженерство - Защита на
населението и народното стопанство в критични
ситуации.
Симона Йорданова Пандурска, специалност:
Право, Вътрешен одитор в публичния сектор,
експерт по трудовоправни проблеми, Оценител
на оборотни и дълготрайни активи, Експерт по
европейско техническо законодателство и кон
трол на безопасност и качество на промишлени
продукти.
Снежана Кирилова Драганова, специалност:
Педагогика - Детски учител.
Стефка Кръстева Илчева, специалност: Н ем
ска филология.
Стефка П етрова П аскалева, специалност:
Социален мениджмънт. Машинен инженер - ав
томатизация на дискретна производителност.
Педагогическа квалификация.
Стефан Иванов Иванов, специалност: Упра
вление на териториалните системи.
Стоян Иванов Христов, специалност: Авиационна техника и технологии, Разследване на
авиационни произшествия и вътрешен одит.
Д-р Стоян Христов Нейчев, специалност:
Финанси, Икономика и управление на човеш
ките ресурси, иконом ика и организация на
труда - проекти.
Татяна Петрова Рангелова, специалност: Со
циална педагогика, Публична администрация и
европейска интеграция, Вид експертиза - трудово
право. Достъп до класифицирана информация.
Тони Йонков Веков, специалност: Биотехнологични процеси със специализация. Биоорганичен
синтез; Социална медицина и организиция на
здравеопазването и фармацията; Обществено
здраве и здравен мениджмънт.
Цветан Петров Асенов, специалност: Машинна
обработка.
Цветелина Миткова Йорданова, специалност:
Туризъм.
Юлия Василева Стефанова, специалност: Поли
тически науки, Геология и проучване на полезните
изкопаеми, Вътрешен одитор в публичния сектор,
Икономика и мениджмънт, член на Асоциацията
за противодействие на икономическите измами.
Юлия Свиленова Фъртункова-Матеина, спе
циалност: Автоматизирано оборудване на маш и
ностроенето, Патентно дело.
Юлиян Георгиев Слабаков, специалност: Музикална педагогика, Композиция.
Юлиян Димитров Македонски, специалност:
Архитектура.
РЕГИСТЪР
на специалистите, утвърдени за съдебни прево
дачи от комисията по чл. 401, ал. 1 от Закона за
съдебната власт за съдебния район на Софийския
градски съд за 2022 г.
А вгустина В асилева Тренева - И спански
език - Немски език. Достъп до класифицирана
информация.
Адрияна Благоева Благова - Немски език.
Александър Пламенов Кокоранов - Англий
ски език.
Анжелика Людмилова Йорданова - Полски
език.
А н т о а н е т а Б о я н о в а М и л те н о в а -К р о м о ти - Гръцки език.
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Атанас Николов Челебиев - Немски език.
Бейхан Неджиб Мустафа - Турски език.
Биляна Тодорова Кочева - Румънски език.
Ваня Чавдарова Кашлакева - Унгарски език,
И талиански език. Достъп до класифицирана
информация.
Васил Рахамимов Меламедов - Иврит.
Виктория Ангелова Лулчева - Гръцки език.
Владимир Георгиев Панов - Арабски език.
Достъп до класифицирана информация.
Върбан Йорданов Лилов - Френски език.
Георги Йорданов Рогов - Английски език.
Десислава Янушова Желязкова - Полски език.
Евгения Андонова Стойнева - Руски език,
Сръбски език.
Евгения Иванова М андраджиева - Арабски
език. Достъп до класифицирана информация.
Елена Георгиева Владиславова - Английски
език.
Ж еня Радославова Шамис - Иврит.
Ивайло Йорданов Йорданов - Английски език.
Иван Кирилов Гюдуров - Руски език.
Иванка Тодорова Димитрова - Унгарски език.
Илка Иванова Енчева - Сръбски език, Хър
ватски език, Словенски език.
Ирина Юриевна Верещак - Руски език, Ук
раински език.
Красимира Донева Стоянова-Чокова - Нем
ски език.
Константин Константинов Колев - Шведски
език, Норвежки език, Датски език, Фински език,
Испански език, Английски език, Руски език.
Лилия Людмилова Тасева - Немски език.
Магдалена Николаева Кедева - Немски език.
М агдалена Стефанова Йорданова - Чешки
език.
Мариана Стефанова Хил - Немски език.
Мария Антонова Антонова - Арабски език.
Мария Василева Петрова-Гълъбова - Англий
ски език.
Мая Росенова Иванова - Арабски език.
Моника Красимирова Златинова - Македон
ски език.
Мюзеян Аптулова Узунова - Турски език.
Наазъм Бекир Махмуд - Турски език.
Наташа Иванова Иванова - Турски език.
Нели Върбанова Казакова - Италиански език.
Н ели Н айден ова Х арал ам п и ева - Чеш ки
език, Словашки език.
Пламена Павлинова Иванова - Чешки език.
Пролет Калинова Хартунг - Немски език.
Светла Светозарова Мутафова - Английски
език, Немски език, Руски език. Достъп до кла
сифицирана информация.
Симеон Тодоров Брунков - Английски език.
Стефан Добромиров Пресиянов - Испански
език.
Султан Масуд Хабиби - Персийски език.
Светослав Маринов Иванов - Албански език.
Достъп до класифицирана информация.
Таня Любомирова Якимова-Кокоранова - Ан
глийски език.
Татяна Тодорова Начкова - Английски език.
Чавдара Чавдарова Пантич - Английски език.
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