
1 

 

 

С П И С Ъ К  

НА СПЕЦИАЛИСТИТЕ, УТВЪРДЕНИ ЗА ВЕЩИ ЛИЦА  ОТ КОМИСИЯТА ПО 

 чл. 401 , ал. 1 ЗСВ  ЗА СЪДЕБЕН РАЙОН  НА ОКРЪЖЕН СЪД – БУРГАС  И 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД – БУРГАС за  2021 г. 

 

/ Обн. ДВ бр.23/19.03.2021 г. / 

 

 

 

   КЛАС „КРИМИНАЛИСТИЧНИ ЕКСПЕРТИЗИ” 

1.1   Вид Криминалистични експертизи на писмени доказателства 

  

ДИМКА КИРОВА АНГЕЛОВА –  образование – висше, специалност – противодействие 

на престъпността и опазване на обществения ред, /Академия на МВР/, образование – 

висше, магистър, специалност – стопанско управление , специализация – бизнес 

администрация, професионална квалификация – магистър по стопанско управление,  

сертификат за документен контрол, сертификат за завършен курс за фалшиви документи 

/Шенгенска и българска виза, защита и фалшификации; Експертизи за физическо 

изследване на документи). Установяване на фалшиви документи за самоличност, 

документи от Азия, Африка и Южна Америка, допълнителна квалификация – английски и 

холандски курсове, разрешение за достъп до класифицирана информация ниво „секретно“  

валидно до 26.07.2021 г. 

ЖИВКА МИТЕВА ИВАНОВА – КОВАЧКА –  образование – висше, магистър, 

специалност – защита на националната сигурност /Академия на МВР/ , образование – 

висше, магистър, специалност – химия, професионална квалификация – химик, сертификат 

за документен контрол. 

ЗДРАВКО СТОЯНОВ СТОЯНОВ –     образование – висше, специалност – инженер-

технолог по полиграфическо производство, квалификация – техническо изследване на 

документи, номера на рама и двигатели на МПС, полиграфи, информация от GSM . 

ИВАНКА ТАШЕВА ПАНОВА – образование – висше, бакалавър, специалност – 

противодействие на престъпността и опазване на обществения ред, /Академия на МВР /,  

сертификат за обучение Видеоспектрален компаратор VSC 400, стерео-микроскоп Stemi 

2000  и прилежащите им модули и софтуер, сертификат за документен контрол , 

удостоверение за професионална квалификация – „Английски език – ниво А1 – В 1 от 

ОЕЕР“. 

ИВО БОНЧЕВ ЧОЛАКОВ – образование – висше, специалност – право, професионална 

квалификация – юрист, разрешение за достъп до класифицирана информация до ниво 

„секретно“, валидно до 12.12.2023 г. 
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КОНСТАНТИН КАЛУСТ  КАИКЧИЯН –   образование – висше, магистър – Академия 

на МВР ,  специалност – противодействие на престъпността и опазване на обществения 

ред, удостоверение за професионална квалификация Експертно-криминалистична дейност 

от Академия на МВР, удостоверение за професионална квалификация в областта на 

видеоанализ и лицева идентификация, сертификат от ГПУ Бургас за документен контрол, , 

видео-технически, технико-документни, съдебно-почеркови експертизи, видеоанализ и 

лицева идентификация, документен контрол.  

МИРОСЛАВ ДИМИТРОВ САХАНДЖИЕВ – образование – висше, специалност – 

икономическа информатика, квалификация – икономист-информатик. 

НИКОЛАЙ СТЕФЧЕВ РИЗОВ – образование – висше, специалност – ЗТЧ, 

професионална квалификация – съдебни криминалистически експертизи, графолог. 

ХРИСТО БОРИСОВ ДРЯНКОВ –  образование – висше, специалност – юрист, експерт-

криминалист. 

ХРИСТО ДИМИТРОВ САРИЕВ –  образование – висше, квалификация – експерт-

криминолог, графически експертизи на почерк и подписи, графолог, балистика . 

ХРИСТО ПАВЛОВ ПАВЛОВ – образование – висше , магистър, специалност право, 

професионална квалификация – юрист, образователна и научна степен – доктор по 3.6 

Право /криминалистика /, свидетелство за академична длъжност доцент по право 

/криминалистика/, сертификат за завършен майсторски клас по съдебни експертизи,   

почеркови експертизи, видеоанализ и лицево-идентификационни експертизи. 

ЩЕРЮ КОСТАДИНОВ НИКОЛОВ –  образование – висше, специалност – експерт-

криминалист, квалификация – инженер-химик. 

ЮРИЙ СОТИРОВ МИЛЕВ – образование – висше, специалност – българска филология, 

квалификация  - специалист по български език и литература и преподавател в средните 

училища, специалност – право , професионална квалификация – юрист, свидетелство от 

Висша следствена школа МВР СССР – експерт криминалист. 

 

 

 

1. КЛАС „КРИМИНАЛИСТИЧНИ ЕКСПЕРТИЗИ” 

                                            1.2.Вид Трасологични експертизи 

 

 

ЗДРАВКО СТОЯНОВ СТОЯНОВ –  образование – висше, специалност – инженер-

технолог по полиграфическо производство, квалификация – техническо изследване на 

документи, номера на рама и двигатели на МПС, полиграфи, информация от GSM. 

ХРИСТО БОРИСОВ ДРЯНКОВ  - образование – висше, специалност – юрист, експерт-

криминалист. 

ХРИСТО ДИМИТРОВ САРИЕВ –  образование – висше, квалификация – експерт-

криминолог, графически експертизи на почерк и подписи, графолог, балистика  

ЩЕРЮ КОСТАДИНОВ НИКОЛОВ –  образование – висше, специалност – експерт-

криминалист, квалификация – инженер-химик. 
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1. КЛАС „КРИМИНАЛИСТИЧНИ ЕКСПЕРТИЗИ” 

                                              Вид1.3  Съдебно балестични експертизи 

 

 

ЗДРАВКО СТОЯНОВ СТОЯНОВ – образование – висше, специалност – инженер-

технолог по полиграфическо производство, квалификация – техническо изследване на 

документи, номера на рама и двигатели на МПС, полиграфи, информация от GSM. 

ХРИСТО БОРИСОВ ДРЯНКОВ – образование – висше, специалност – юрист, експерт-

криминалист. 

ХРИСТО ДИМИТРОВ САРИЕВ –  образование – висше, квалификация – експерт-

криминолог, графически експертизи на почерк и подписи, графолог, балистика . 

ЩЕРЮ КОСТАДИНОВ НИКОЛОВ –  образование – висше, специалност – експерт-

криминалист, квалификация – инженер-химия. 

 

 

 

 

 

 

1. КЛАС „КРИМИНАЛИСТИЧНИ ЕКСПЕРТИЗИ” 

                  1.4      Вид Дактилоскопни експертизи 

 

 

ДИМКА КИРОВА АНГЕЛОВА –  образование – висше, специалност – противодействие 

на престъпността и опазване на обществения ред, /Академия на МВР/, образование – 

висше, магистър, специалност – стопанско управление , специализация – бизнес 

администрация, професионална квалификация – магистър по стопанско управление,  

сертификат за документен контрол, сертификат за завършен курс за фалшиви документи 

/Шенгенска и българска виза, защита и фалшификации; Експертизи за физическо 

изследване на документи). Установяване на фалшиви документи за самоличност, 

документи от Азия, Африка и Южна Америка, допълнителна квалификация – английски и 

холандски курсове, разрешение за достъп до класифицирана информация ниво „секретно“  

валидно до 26.07.2021 г. 

ЖИВКА МИТЕВА ИВАНОВА – КОВАЧКА –  образование – висше, магистър, 

специалност – защита на националната сигурност /Академия на МВР/ , образование – 

висше, магистър, специалност – химия, професионална квалификация – химик, сертификат 

за документен контрол ,  разрешение за достъп до класифицирана информация, ниво 

„секретно“ , валидно до 05.02.2019 г. 

ЗДРАВКО СТОЯНОВ СТОЯНОВ –  образование – висше, специалност – инженер-

технолог по полиграфическо производство, квалификация – техническо изследване на 

документи, номера на рама и двигатели на МПС, полиграфи, информация от GSM. 

ИВАНКА ТАШЕВА ПАНОВА – образование – висше, бакалавър, специалност – 

противодействие на престъпността и опазване на обществения ред, /Академия на МВР /,  

сертификат за обучение Видеоспектрален компаратор VSC 400, стерео-микроскоп Stemi 

2000  и прилежащите им модули и софтуер, сертификат за документен контрол , 
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удостоверение за професионална квалификация – „Английски език – ниво А1 – В 1 от 

ОЕЕР“. 

КОНСТАНТИН КАЛУСТ  КАИКЧИЯН –  образование – висше, магистър – Академия 

на МВР ,  специалност – противодействие на престъпността и опазване на обществения 

ред, удостоверение за професионална квалификация Експертно-криминалистична дейност 

от Академия на МВР, удостоверение за професионална квалификация в областта на 

видеоанализ и лицева идентификация, сертификат от ГПУ Бургас за документен контрол,     

видео-технически, технико-документни, съдебно-почеркови експертизи, видеоанализ и 

лицева идентификация, документен контрол. 

ХРИСТО БОРИСОВ ДРЯНКОВ – образование – висше, специалност – юрист, експерт-

криминалист. 

ХРИСТО ДИМИТРОВ САРИЕВ – образование – висше, квалификация – експерт-

криминолог, графически експертизи на почерк и подписи, графолог, балистика . 

ЩЕРЮ КОСТАДИНОВ НИКОЛОВ –     образование – висше, специалност – екперт-

криминалист, квалификация – инженер-химик . 
 

 

1. КЛАС „КРИМИНАЛИСТИЧНИ ЕКСПЕРТИЗИ” 

1.5. Вид Биометрични криминалистични експертизи 

 

ДИМКА КИРОВА АНГЕЛОВА – образование – висше, специалност – противодействие 

на престъпността и опазване на обществения ред, /Академия на МВР/, образование – 

висше, магистър, специалност – стопанско управление , специализация – бизнес 

администрация, професионална квалификация – магистър по стопанско управление, 

сертификат за документен контрол, сертификат за завършен курс за фалшиви документи 

/Шенгенска и българска виза,защита и фалшификации; Експертизи за физическо 

изследване на документи). Установяване на фалшиви документи за самоличност, 

документи от Азия, Африка и Южна Америка, допълнителна квалификация – английски и 

холандски курсове, разрешение за достъп до класифицирана информация ниво „секретно“  

валидно до 26.07.2021 г. 

ИВАНКА ТАШЕВА ПАНОВА – образование – висше, бакалавър, специалност – 

противодействие на престъпността и опазване на обществения ред, /Академия на МВР /,  

сертификат за обучение Видеоспектрален компаратор VSC 400, стерео-микроскоп Stemi 

2000  и прилежащите им модули и софтуер, сертификат за документен контрол , 

удостоверение за професионална квалификация – „Английски език – ниво А1 – В 1 от 

ОЕЕР“. 

 КОНСТАНТИН КАЛУСТ  КАИКЧИЯН –   образование – висше, магистър – Академия 

на МВР ,  специалност – противодействие на престъпността и опазване на обществения 

ред, удостоверение за професионална квалификация Експертно-криминалистична дейност 

от Академия на МВР, удостоверение  за професионална квалификация в областта на 

видеоанализ и лицева идентификация, сертификат от ГПУ Бургас за документен контрол,  

видео-технически, технико-документни, съдебно-почеркови експертизи, видеоанализ и 

лицева идентификация, документен контрол. 
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ХРИСТО ПАВЛОВ ПАВЛОВ – образование – висше , магистър, специалност право, 

професионална квалификация – юрист, образователна и научна степен – доктор по 3.6 

Право / криминалистика /, свидетелство за академична длъжност доцент по право 

/криминалистика/ , сертификат за завършен майсторски клас по съдебни експертизи, 

почеркови експертизи, видеоанализ и лицево-идентификационни експертизи. 

 

 

 

 

2. КЛАС „СЪДЕБНОМЕДИЦИНСКИ ЕКСПЕРТИЗИ” 

2.1 Вид  Съдебномедицинска експертиза на труп и трупни части 

 

ГАЛИНА СТЕФАНОВА  МИЛЕВА – съдебен лекар 

ПАРАСКО ГЕОРГИЕВ ПАРАСКОВ –  образование – висше, специалност – медицина, 

правоспособност – лекар, специалист – съдебна медицина. 

 

 

 

2. КЛАС „СЪДЕБНОМЕДИЦИНСКИ ЕКСПЕРТИЗИ” 

2.2 Вид Съдебномедицинска експертиза на живи лица 

 

АЕЛИТА СВЕТЛОЗАРОВА НУЦОВА – образование – висше, специалност – медицина, 

специалист по клинична хематология,  специалист по вътрешни болести. 

ГАЛИНА СТЕФАНОВА МИЛЕВА – съдебен лекар 

ПАРАСКО ГЕОРГИЕВ ПАРАСКОВ –  образование – висше, специалност – медицина, 

правоспособност – лекар, специалист – съдебна медицина. 

 

 

2. КЛАС „СЪДЕБНОМЕДИЦИНСКИ ЕКСПЕРТИЗИ” 

2.3 Вид Съдебномедицинска експертиза на веществени доказателства 

 

 

 

2. КЛАС „СЪДЕБНОМЕДИЦИНСКИ ЕКСПЕРТИЗИ” 

2.4 Вид Съдебномедицинска експертиза по материали на досъдебното и съдебното 

производство 

 

 

АЕЛИТА СВЕТЛОЗАРОВА НУЦОВА – образование – висше, специалност – медицина, 

специалист по клинична хематология,  специалист по вътрешни болести. 

ГАЛИНА СТЕФАНОВА  МИЛЕВА – съдебен лекар 

ПАРАСКО ГЕОРГИЕВ ПАРАСКОВ –  образование – висше, специалност – медицина, 

правоспособност – лекар, специалист – съдебна медицина. 
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2. КЛАС „СЪДЕБНОМЕДИЦИНСКИ ЕКСПЕРТИЗИ” 

2.5 Вид Съдебномедицинска експертиза на телесно здраве 

 

 

АЕЛИТА СВЕТЛОЗАРОВА НУЦОВА – образование – висше, специалност – медицина, 

специалист по клинична хематология,  специалист по вътрешни болести. 

ВАСИЛ ДИМИТРОВ ЙОВКОВ – образование – висше, специалност - стоматолог 

ГАЛИНА СТЕФАНОВА  МИЛЕВА – съдебен лекар 

ПАРАСКО ГЕОРГИЕВ ПАРАСКОВ –  образование – висше, специалност – медицина, 

правоспособност – лекар, специалист – съдебна медицина. 

 

 

 

 

2. КЛАС „СЪДЕБНОМЕДИЦИНСКИ ЕКСПЕРТИЗИ” 

2.6 Вид Съдебномедицинска експертиза за идентификация на човека 

 

 

БОРИС ПЕТРОВ ШАХОВ – образование – висше, специалност – молекулярна биология 

и микробиология, квалификация – установяване на родителски произход и експертиза за 

идентификация на човек, при която се налага използване на ДНК /Генетичен /анализ.  

МАЯ ИВАНОВА КИЧЕВА – образование – висше, специалност - молекулярна и 

функционална биология, квалификация – биохимик, клиничен химик, диплома за кандидат 

на биологичните науки, „доктор“. 

НИКОЛАЙ ГИНЧЕВ ТЮФЕКЧИЕВ –  образование- висше, специалност – биохимия и 

микробиология, квалификация биохимик, микробиолог със специализация вирусология. 

 

 

 

 

2. КЛАС „СЪДЕБНОМЕДИЦИНСКИ ЕКСПЕРТИЗИ” 

                                2.7 Вид Съдебномедицинска експертиза за установяване на 

родителския произход 

 

 

 

БОРИС ПЕТРОВ ШАХОВ –  образование – висше, специалност – молекулярна биология 

и микробиология, квалификация – установяване на родителски произход и експертиза за 

идентификация на човек, при която се налага използване на ДНК /Гинетичен / анализ. 

МАЯ ИВАНОВА КИЧЕВА –  образование – висше, специалност - молекулярна и 

функционална биология, квалификация – биохимик, клиничен химик, диплома за кандидат 

на биологичните науки, „доктор“. 
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3. КЛАС „СЪДЕБНА ЕКСПЕРТИЗА НА ПСИХИЧНОТО СЪСТОЯНИЕ 

 

3.1 Вид  Съдебна психиатрична експертиза 

 

 

 АНДРЕЙ СТОЯНОВ СТОЯНОВ –  образование – висше, медицина, специалност – 

психиатрия, правоспособност – лекар, професионална квалификация – здравен 

мениджмънт, удостоверение за квалификация – съдебно-психиатрична експертиза. 

АНТОАНЕТА ЛЮБЕНОВА ГЛАВАНОВА – ОДПЗС  н-к отделение  

ГАЛЕНА ПЕТКОВА ВЪЛЧКОВА – образование – висше, специалност – медицина, 

квалификация – лекар, свидетелство за призната специалност – специалист по психиатрия, 

удостоверение за следдипломна квалификация  - съдебно-психиатрична 

експертиза,съдебна психиатрия. 

ДЕЯН СТОЯНОВ СТОЯНОВ – ОДПЗС , н-к отделение 

ЖАНА ДИМИТРОВА СИДОВА – ОДПЗС, началник отделение 

НИКОЛАЙ ЯНЧЕВ ЗЪБОВ – образование – висше, специалност – медицина, 

професионална квалификация – магистър – лекар, свидетелство за призната специалност -  

психиатрия , свидетелство за призната специалност по съдебна психиатрия. 

РОЗАЛИНА ГЕОРГИЕВА МАКЕЛОВА – ОДПЗС, ординатор 

РУМЯНА БОНЕВА КУЦАРОВА – ОДПЗС, ординатор 

ТЕОДОР ИВАНОВ САРИЕВ – ОДПЗС, ординатор 

ТОДОРКА СТАМАТОВА ПАВЛОВА – ОДПЗС, ординатор 

  

 

 

 

 

3. КЛАС „СЪДЕБНА ЕКСПЕРТИЗА НА ПСИХИЧНОТО СЪСТОЯНИЕ” 

3.2. Вид  Съдебно-психологична експертиза 

 

 

 

АДРИАНА БОГОМИЛОВА РАНГЕЛОВА –  образование – висше, специалност – 

консултативна психология, консултиране при проблеми в детско-юношеска възраст, 

професионална квалификация – психолог-консултант . 

БОРИС ВЕЛИКОВ САВОВ –  образование – висше, специалност – психология, 

професионална квалификация – психолог.  

ВАЛЕНТИНА МИТРЕВА НЕДЕВА – БЕЛЧЕВА  - образование – висше, специалност- 

психология,квалификация – психолог, специализация – клинична и консултативна 

психология,   свидетелство за призната специалност , степен – магистър, специалист по 

клинична психология. 

ВЕЛИЧКА ГЕОРГИЕВА  БЪЧВАРОВА – специалност – психолог 

ГАЛИНА ХРИСТОВА ПЕТКОВА – образование – висше, специалност – приложна 

психология, професионална квалификация  - психолог, образование – висше, специалност 

– маркетинг и мениджмънт, професионална квалификация – икономист. 
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ДАНИЕЛА ЙОРДАНОВА БИНЕВА –ние – висше, специалност – психология, 

професионална квалификация  - психолог, специалност – социална психология, 

професионална квалификация – социален педагог. 

ДЕСПИНА ХРИСТОВА ХРИСТОВА –  образование-висше, специалност – психология, 

професионална квалификация – психолог, специалност – предучилищна и начална 

педагогика, професионална квалификация – педагог, детски учител, професионална 

квалификация – специалист със специализация по психология и развитието и 

консултиране в детско-юношеска възраст, допълнителна квалификация – психоаналитик 

във формиране към Асоциация Българско психоаналитично пространство. 

ДИМИТРИНКА МАРИНЧЕВА ЖЕЛЯЗКОВА – образование – висше, специалност – 

психология, социална психология, професионална квалификация – психолог /социален 

психолог/,   удостоверение за обучение по медиация, сертификат за обучение за работа с  

Рейтинг скала за оценка на детското развитие Developmental Profile 3, сертификат за 

обучение за работа с Рейтинг скала за оценка на ADHD Conners 3, сертификат за обучение 

за работа с Тестова батерия за оценка на дислексия на развитието DDE – 2,  допълнителна 

квалификация – медиатор към Министерство на правосъдието. 

ЗДРАВКА ВЕЛИЗАРОВА ТОДОРОВА –  образование – висше, степен магистър, 

специалност – приложна психология, професионална квалификация – психолог. 

ЙОРДАНКА МИХОВА ЙОНЧЕВА – образование – висше, магистър, специалност – 

психология , специализация – приложна психология, професионална квалификация – 

психолог, свидетелство за призната специалност – клинична психология, сертификат за 

работа с Минесотски многофакторен личностен въпросник – 2 /ММРС-2/ и Минесотски 

многофакторен личностен въпросник за изследване на юноши / ММРI – A/ . 

КРИСТИНА БОЙКОВА ГЕОРГИЕВА –  образование – висше, специалност – социална 

педагогика, специализация – деца и семейства в риск, професионална квалификация – 

социален педагог,  специалност – комплексна сигурност и поведение в екстремални 

ситуации, професионална квалификация – психолог-консултант, специализация – 

консултативна психология. 

МАРИАНА СТЕФАНОВА НЕЙЧЕВА –  образование – висше, специалност – 

психология, професионална квалификация – психолог, специалност – семейно консултиране, 

професионална квалификация – магистър по семейно консултиране, специализация – 

социална и организационна психология, образование висше, специалност – 

противодействие на престъпността и опазване на обществения ред , съдебни 

психологически експертизи, професионална квалификация – съдебни психологически 

експертизи, професионална квалификация – съдебни криминалистически експертизи. 

МАРТИН БОРИСОВ ПЪЙКОВ –  образование – висше, специалност – психология, 

професионална квалификация – магистър по клинична и консултативна психология, 

сертификат за обучение за работа с Менесотски многофакторен личностен въпросник – 2 

(ММРI-2)  и Минесотски многофакторен личностен въпросник за изследване на юноши 

(ММРI-A) , сертификат за обучение за работа с Тематичен аперцептивен тест (ТАТ), 

удостоверение за базисно обучение по позитивна психотерапия, свидетелство за участие в 

практическо обучение на тема „Въведение във фокусирана към решения кратка терапия“. 

НАДЕЖДА ДИМИТРОВА ПАНТЕЛЕЕВА – ДИМИТРОВА – образование – висше, 

специалност – психология, квалификация – психолог, професионална квалификация – 

здравно образование, удостоверение за обучение – Превенция на насилието над деца в 

училищна възраст, удостоверение за обучение – Алгоритъм за индивидуален подход в 

психологическото консултиране, удостоверение за курс на обучение – Специфика в 
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провеждането на кризисна интервенция при деца в училищна възраст, удостоверение за 

проведен курс – Организация на консултантската дейност. Краткосрочно психологическо 

консултиране. Консултиране при психотравмени събития.Консултиране при поведенчески 

проблеми, удостоверение за следдипломно обучение за педагогически съветници по 

направление „Техники в училищното и семейното консултиране”, сертификат – Програма 

„Базови умения за медиация при решаване на конфликти”удостоверение за обучение на 

превенция трафика на жени чрез подкрепа на професионалната реализация по проект 

„Регионална инициатива за овластяване на  

жени”, сертификат за обучение по програма „Работа в екип и мрежа”, сертификат за 

обучение в когнитивно-поведенческа терапия , право да прилага метода на супервизия. 

ПЕТЯ ХРИСТОВА ТОДОРОВА – ПЕТРОВА  -  образование – висше, магистър, 

специалност – организация и управление на социалната сфера, професионална 

квалификация – социален работник, друга специалност – психология, професионална 

квалификация- психолог, учител по психология. 

РОСИЦА СТАНКОВА КАЗАКОВА –  образование – висше, специалност – психология, 

квалификация – психолог, учител-логопед,  удостоверение от Фондация „Областен ромски 

съюз” Бургас за предоставяне на безвъзмезден труд в полза на целеви групи на 

Фондацията и на самия екип, удостоверение от ОДЗ Брезичка Бургас – старши учител-

логопед, притежава професионална компетентност – възрастова психология, терапия на 

деца и юноши със специални образователни потребности, изграждане на нови житейски 

стратегии, фирмено консултиране, психология на медиите, когнитивно поведенческа 

терапия, психология на личността, индивидуално консултиране, емоции и мотивация, 

психология на групата, социална психология, политическа психология, превантивна 

психология. 

РОСИЦА ЯНЕВА ЯНЕВА –  образование – висше, специалност – педагогика и 

предучилищна психология, преподавател и организатор – методист предучилищно 

възпитание, квалификация – специфика в провеждането на превенция на деца в училищна 

възраст, превенция на насилието над деца в училищна възраст, организация на 

консултантската дейност, краткосрочно психологическо консултиране, консултиране при 

психо-травмени събития, консултиране при поведенчески проблеми,социална психология 

и психология на общуването. 

СИЛВИЯ ПЕТЕВА ПЕТКОВА –  образование – висше, специалност психология, 

квалификация  магистър по клинична  и консултативна психология, сертификат за арт-

терапия при работа с деца в различен професионален контекст, сертификат „Нови 

психосоциални и терапевтични програми за психично болни и зависими от алкохол и 

дрога“, сертификат по когнитивно-поведенческа психотерапия, сертификат  детски 

проективен тест , удостоверение за представяне на теория и практика на Сензорно – 

Интегративната терапия, сертификат „Когнитивно-поведенческа терапия при личностови 

разстройства“, сертификат за системен семеен и брачен консултант. 

ТАТЯНА СТОЯНОВА ВРАБЧЕВА – РУСЕВА – образование – висше, специалност – 

психология, квалификация – дипломиран психолог със специализация по клинична и 

консултативна психология, учител по психология, етика и логика, специализация – 

психология на развитието , образование и културата, удостоверение за професионална 

квалификация професия – сътрудник социални дейности, специалност – социална работа 

за деца и семейства в риск. 
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3. КЛАС „СЪДЕБНА ЕКСПЕРТИЗА НА ПСИХИЧНОТО СЪСТОЯНИЕ” 

3.3. Вид Съдебно психолого-психиатрична експертиза 

 

ЙОРДАНКА МИХОВА ЙОНЧЕВА – образование – висше, магистър, специалност – 

психология , специализация – приложна психология, професионална квалификация – 

психолог, свидетелство за призната специалност – клинична психология, сертификат за 

работа с Минесотски многофакторен личностен въпросник – 2 /ММРС-2/ и Минесотски 

многофакторен личностен въпросник за изследване на юноши / ММРI – A/ . 

МАРИАНА СТЕФАНОВА НЕЙЧЕВА –  образование – висше, специалност – 

психология, професионална квалификация – психолог, специалност – семейно консултиране, 

професионална квалификация – магистър по семейно консултиране, специализация – 

социална и организационна психология, образование висше, специалност – 

противодействие на престъпността и опазване на обществения ред , съдебни 

психологически експертизи, професионална квалификация – съдебни психологически 

експертизи, професионална квалификация – съдебни криминалистически експертизи. 

ТАТЯНА СТОЯНОВА ВРАБЧЕВА – РУСЕВА –  специалност – психология, 

квалификация – дипломиран психолог със специализация по клинична и консултативна 

психология, учител по психология, етика и логика, специализация – психология на 

развитието , образование и културата, удостоверение за професионална квалификация 

професия – сътрудник социални дейности, специалност – социална работа за деца и 

семейства в риск. 

 

 

3. КЛАС „СЪДЕБНА ЕКСПЕРТИЗА НА ПСИХИЧНОТО СЪСТОЯНИЕ” 

3.4. Съдебна експертиза на психичното състояние по писмени данни 

 

 

АНДРЕЙ СТОЯНОВ СТОЯНОВ –  образование – висше, медицина, специалност – 

психиатрия, правоспособност – лекар, професионална квалификация – здравен 

мениджмънт, удостоверение за квалификация – съдебно-психиатрична експертиза. 

АНТОАНЕТА ЛЮБЕНОВА ГЛАВАНОВА – ОДПЗ, н-к отделение. 

ВАЛЕНТИНА МИТРЕВА НЕДЕВА – БЕЛЧЕВА  -  образование – висше, специалност- 

психология,квалификация – психолог, специализация – клинична и консултативна 

психология, свидетелство за призната специалност , степен – магистър, специалист по 

клинична психология. 

ГАЛЕНА ПЕТКОВА ВЪЛЧКОВА – образование – висше, специалност – медицина, 

квалификация – лекар, свидетелство за призната специалност – специалист по 

психиатрия,удостоверение за следдипломна квалификация – съдебно-психиатрична 

експертиза, съдебна психиатрия.  

ДЕЯН СТОЯНОВ СТОЯНОВ – ОДПЗС , н-к отделение 

ЖАНА ДИМИТРОВА СИДОВА – ОДПЗС, началник отделение 

МАРИАНА СТЕФАНОВА НЕЙЧЕВА –  образование – висше, специалност – 

психология, професионална квалификация – психолог, специалност – семейно 

консултиране, професионална квалификация – магистър по семейно консултиране, 

специализация – социална и организационна психология, образование висше, специалност 

– противодействие на престъпността и опазване на обществения ред , съдебни 
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психологически експертизи, професионална квалификация – съдебни психологически 

експертизи, професионална квалификация – съдебни криминалистически експертизи. 

НИКОЛАЙ ЯНЧЕВ ЗЪБОВ – образование – висше, специалност – медицина, 

професионална квалификация – магистър – лекар, свидетелство за призната специалност -  

психиатрия , свидетелство за призната специалност по съдебна психиатрия. 

ПЕТЯ ХРИСТОВА ТОДОРОВА – ПЕТРОВА  -  образование – висше, магистър, 

специалност – организация и управление на социалната сфера, професионална 

квалификация – социален работник, друга специалност – психология, професионална 

квалификация- психолог, учител по психология. 

РОЗАЛИНА ГЕОРГИЕВА МАКЕЛОВА – ОДПЗС, ординатор  

РОСИЦА ЯНЕВА ЯНЕВА –  образование – висше, специалност – педагогика и 

предучилищна психология, преподавател и организатор – методист предучилищно 

възпитание, квалификация – специфика в провеждането на превенция на деца в училищна 

възраст, превенция на насилието над деца в училищна възраст, организация на 

консултантската дейност, краткосрочно психологическо консултиране, консултиране при 

психо-травмени събития, консултиране при поведенчески проблеми,социална психология 

и психология на общуването.   

РУМЯНА БОНЕВА КУЦАРОВА – ОДПЗС, ординатор 

СИЛВИЯ ПЕТЕВА ПЕТКОВА –  образование – висше, специалност психология, 

квалификация  магистър по клинична  и консултативна психология, сертификат за арт-

терапия при работа с деца в различен професионален контекст, сертификат „Нови 

психосоциални и терапевтични програми за психично болни и зависими от алкохол и 

дрога“, сертификат по когнитивно-поведенческа психотерапия, сертификат  детски 

проективен тест , удостоверение за представяне на теория и практика на Сензорно – 

Интегративната терапия, сертификат „Когнитивно-поведенческа терапия при личностови 

разстройства“, сертификат за системен семеен и брачен консултант. 

ТАТЯНА СТОЯНОВА ВРАБЧЕВА – РУСЕВА –  образование – висше, специалност – 

психология, квалификация – дипломиран психолог със специализация по клинична и 

консултативна психология, учител по психология, етика и логика, специализация – 

психология на развитието , образование и културата, удостоверение за професионална 

квалификация професия – сътрудник социални дейности, специалност – социална работа 

за деца и семейства в риск. 

ТЕОДОР ИВАНОВ САРИЕВ – ОДПЗС, ординатор, тел. 056/816301 

ТОДОРКА СТАМАТОВА ПАВЛОВА – ОДПЗС, ординатор , тел. 056/816301 

 

 

 

 

4.КЛАС „СЪДЕБНО-ИКОНОМИЧЕСКИ ЕКСПЕРТИЗИ” 
4.1 Вид Съдебно-счетоводна експертиза 

 

 

АЛБЕНА СТОЯНОВА МИХОВА – образование – висше, магистър, специалност – 

счетоводство и контрол, професионална квалификация – магистър по икономика, 

свидетелство за професионална квалификация – техник по архитектура и строителство. 
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АНГЕЛ КЪНЧЕВ АНГЕЛОВ –  образование – висше, специалност – счетоводна 

отчетност, квалификация – икономист,счетоводител, сертификат за професионална 

квалификация – първоначално обучени по защита на класифицираната информация, 

свидетелство за професионална квалификация – съдебно-счетоводни експертизи, 

сертификат по МСС, сертификат за експерт-оценител на недвижими имоти. 

АНГЕЛ ТОДОРОВ ТОДОРОВ – , образование – висше, специалност – счетоводна 

отчетност, квалификация – икономист. 

АНЕЛИЯ ГЕОРГИЕВА УЗУНОВА –  образование – висше, специалност – икономика и 

управление на строителството, квалификация – икономист по строителството,  

специалност – финанси, квалификация – магистър по икономика, допълнителна 

квалификация – корабен агент и спедитор. 

АНИ ИВАНОВА БЪЧВАРОВА - образование – висше, специалност – организация на 

производството и управление на промишленото производство, квалификация – 

икономист,организатор на промишленото производство. 

АТАНАСКА НИКОЛАЕВА КОЖУХАРОВА –  образование – висше, специалност – 

счетоводство, финанси и контрол. 

БАНКО ДИМИТРОВ ДИМИТРОВ –  образование – висше , специалност – статистика и 

иконометрия, квалификация – икономист-статистик,оценител на недвижими имоти и 

земеделски земи, оценител на инвестиционни проекти, сертификат за автоексперт. 

Автотехническа експертиза – проблеми, методика, пазарна стойност. Ликвидация на щети 

по МПС и ППС. 

БИЛЯНА МИХАЙЛОВА БОЯДЖИЕВА –  образование – висше , специалност – 

международен туризъм, професионална квалификация- магистър по туризъм, съдебно-

икономически,  банкови и оценителски експертизи, консултант, медиатор. 

БОЖИДАР ЦВЕТАНОВ ПАВЛОВ – образование – висше, специалност – счетоводство и 

контрол, квалификация – дипломиран икономист по счетоводната и финансово-контролна 

дейност, квалификация – публична администрация и европейска интеграция. 

БЪРЗА КОСТАДИНОВА КЕХАЙОВА –, образование – висше, специалност 

промишлено и гражданско строителство – технология, квалификация строителен инженер 

по промишлено и гражданско строителство, длъжност – ръководител проекти 

инвестиционен контрол,  сертификат за оценителска правоспособност за оценка на 

недвижими имоти, лиценз за оценка на съответствието на инвестиционни проекти и 

упражняване на строителен надзор, вписана в регистъра на БСК, НТС и ССКБ, 

упражняваща независим строителен надзор в проектирането, строителството , както и 

технически контрол за сгради, квалификация – счетоводство на малко и средно 

предприятие, експерт инвеститорски контрол, специалист по актуване на СМР, 

удостоверение от „Проектантска организация” ЕАД Бургас за извършване дейност за 

разработки на инвестиционни проекти по части „Строителна технология” и „Проект за 

безопасност и здраве”, третиращи мероприятията за безопасни и здравословни условия на 

труд в строителството. 

ВАНЯ ГЕОРГИЕВА ПЕТРОВА –  образование – висше, специалност – икономика и 

управление на промишлеността. 

ВАНЯ СИДЕРОВА СЛАВОВА – образование – висше, специалност – стопански и 

финансов контрол, професионална квалификация – магистър по икономика, специалност – 

маркетинг, удостоверение за фирмено счетоводство. 
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ВАЛЯ ЖЕЛЕВА ЛЕЧЕВА – образование – висше, специалност – счетоводство и 

контрол, професионална квалификация – магистър по икономика,свидетелство за 

професионална квалификация – съдебно-счетоводни експертизи. 

ВАСИЛ ИВАНОВ КАРАМАНОВ – образование – висше, специалист ОПУП , 

квалификация – икономист по промишлеността,  следдипломна квалификация – съдебно-

счетоводни експертизи, достъп до ниво на класифицирана информация до ниво строго 

секретно. 

ВЕЛИКА ИВАНОВА КАЗАКОВА –  образование – висше, специалност стопански и 

финансов контрол, професионална квалификация -  магистър по икономика. 
ВЕСЕЛА ЖЕЛЯЗКОВА ГУДЖУКОВА – образование – висше, специалност – управление на 

бизнеса, квалификация – икономист – бизнесорганизатор, сертификат за следдипломна 

квалификация по счетоводство, финанси и контрол.  

ВЕСЕЛА НЕДЕЛЧЕВА ЩЕРЕВА –  образование – висше, специалност – международни 

икономически отношения. 

ВЕСЕЛИНА ТОДОРОВА ГРОЗДЕВА –  образование – висше , специалност – икономика 

и управление на търговията, квалификация – дипломиран икономист по търговията, 

свидетелство за специализация и правоспособност – счетоводство на предприятието. 

ВЕЧИСЛАВ ХРИСТОВ ЧАНКОВ –  образование – висше, специалност – 

застрахователно дело, квалификация – икономист – застраховател, профил „Социално 

дело”, квалификация – съдебно-счетоводни експертизи, съдебно финансово-икономически 

експертизи, съдебно-стокови експертизи”, съдебен експерт-оценител на оборотни и 

дълготрайни активи”, експерт оценител на цели предприятия, дялове и акции от капитала 

им. 

ВИКТОРИЯ СТОЯНОВА ПЕТКОВА – образование – висше, специалност – 

счетоводство и контрол, квалификация – икономист – счетоводител.  

ВЛАДИСЛАВ ДИМИТРОВ МИХАЛЕВ – образование – висше, специалност – 

счетоводство и контрол, професионална квалификация – икономист. 

ВЯРА ДОБРЕВА ДОБРЕВА –  образование – висше, специалност ИОМТС, 

квалификация – икономист по ИОМТС, професионална квалификация – счетоводен 

експерт-вещо лице, сертификат по МСС. 

ГАЛИНА АСЕНОВА КОСТАДИНОВА –  образование – висше, специалност – 

счетоводна отчетност, квалификация – икономист-счетоводител, педагогически профил. 

ГЕНКО ИВАНОВ ГЕНОВ –  образование – висше, специалност – счетоводство и 

контрол, квалификация – икономист по счетоводната и финансово-контролната дейност, 

професионална квалификация – съдебно-счетоводни експертизи. 

ГЕОРГИ ПЕТРОВ ДОЧЕВ –  образование – висше , специалност – счетоводна отчетност 

квалификация – икономист-счетоводител, дипломиран експерт-счетоводител, дипломиран 

одитор. 

ГЕОРГИ СТЕФКОВ ИВАНОВ – образование – висше, магистър, специалност – 

финанси, специализация – банково дело, професионална квалификация – икономист 

банкер. 

ГЕРГАНА ГОСПОДИНОВА БАЛЕВА –  образование – висше, специалност – 

счетоводна отчетност, финанси, квалификация – икономист-счетоводител,   години,  

квалификация – съдебно-счетоводен експерт – вещо лице. 

ГЕРГАНА ДОБРЕВА ПЕТКОВА – ГРАДЕВА –  образование – висше, специалност – 

счетоводство и контрол, специализация – организация и технология на счетоводството във 

финансовите предприятия, професионална квалификация – икономист-счетоводител, 
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сертификат за професионална квалификация за подготовка, разработка и управление на 

проекти, финансирани от ЕС. 

ГЕРГАНА ЖЕКОВА БОЖИЛОВА – образование – висше, специалност – финанси, 

банково дело, професионална квалификация – икономист. 

ГИНКА КОЕВА КОЛЕВА –  образование – висше, специалност – стопанско управление, 

специализация – финансов мениджмънт на предприятието, професионална квалификация – 

магистър по стопанско управление, специалност – индустриален 

мениджмънт,професионална квалификация – инженер-икономист,  сертификат за 

изготвяне на ГФО в лечебните заведения, сертификат – специфични моменти и проблеми 

при счетоводното отчитане в здравеопазването, специализиран, счетоводен и складов 

софтуер. 

ГИНКА СТОЯНОВА РАДУЙЧЕВА -   образование – висше, специалност – счетоводство 

и контрол, квалификация – магистър по икономика. 

ГРОЗДАН ИВАНОВ ИХЧИЕВ – образование – висше, инженер икономист по 

индустриален мениджмънт, квалификация – счетоводство и контрол. 

ДАНИЕЛ ЙОРДАНОВ ХАДЖИАТАНАСОВ –  образование – висше, специалност – 

международни икономически отношения , квалификация – икономист, международник,  

сертификат за експерт по съдебно-счетоводни и финансови-ценови експертизи, 

сертификат – експерт-оценител на недвижими имоти и земеделски земи, сертификат за 

експерт-оценител на цели предприятия, дялове и акции от капитала им, сертификат за 

експерт на машини и съоръжения, активи, сертификат за експерт-оценител на 

инвестиционен проект. 

ДАФИН МИХАЛЕВ ТЕРЗИЕВ  - образование – висше, специалност –маркетинг и 

планиране, квалификация – икономист регионалист – стратег, сертификат за оценител на 

земеделски земи вещо лице по чл. 19а, ал.8 от ЗПЗЗ. 

ДЕСИСЛАВА ЕНЕВА БУДАКОВА –  образование – висше, специалност – икономика и 

управление на търговията, квалификация – икономист по търговия. 

ДЕТЕЛИНА ДИМИТРОВА ПАВЛОВА –  образование – висше, специалност – 

териториални системи, квалификация – икономист  сертификат за завършен курс, 

„Европейските фондове – как да използваме възможностите, които ЕС предоставя на 

българския бизнес.” 

ДИАНА ГЕНЧЕВА БИМБЕЛОВА – образование – висше, специалност счетоводство и 

контрол, квалификация – магистър по икономика. 

ДИАНА МАНОЛОВА ТЕРЗИЕВА –   образование – висше, специалност – счетоводство 

и контрол, квалификация -  вътрешен финансов контрол, специализация по европейска 

административна практика, организация на административната дейност и процеси, 

вътрешен одитор в публичния сектор. 

ДИЛЯНА ИВАНОВА ХРИСТОВА – образование – висше, специалност – счетоводство и 

контрол, професионална квалификация – магистър по икономика, специалност – 

международен туризъм, професионална квалификация – икономист по туризма, средно 

образование – гимназия с преподаване на немски език. 

ДИМИТРИНКА ИВАНОВА ГЕОРГИЕВА – образование – висше , специалност – 

икономика и управление на промишлеността, диплом за правоспособност на дипломиран 

експерт-счетоводител, дипломиран одитор,  

ДИМИТЪР ПЕНЧЕВ СРЕБКОВ –  образование – висше, степен магистър, специалност – 

икономика на индустрията, професионална квалификация – магистър по икономика, 

сертификат за оценителска правоспособност за оценка на недвижими имоти. 
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ДИМИТЪР ПЕТРОВ ПЕТРОВ – образование – висше, специалност – икономика и 

организация на труда, банково дело, квалификация – икономист, финансист. 

ДИЯН ПЕТРОВ ЩЕРЕВ – образование – висше, специалност – икономика и управление 

на търговията. 

ДОБРИНКА ГЕОРГИЕВА ТОДОРОВА –  образование – висше, специалност – 

счетоводна отчетност, квалификация – икономист, счетоводител, образование – висше, 

специалност – механично уредостроене, квалификация – машинен инженер, 

специализация – конструиране на прецизни механизми. 

ДОРА ЖЕЛЕВА ПАВЛОВА –  образование – висше, магистър , специалност – 

счетоводство и контрол, квалификация – икономист-счетоводител. 

ДОРА ИВАНОВА ГАРЕЛОВА – образование – висше , специалност – ИОМТС, 

квалификация – икономист по материално-техническото снабдяване , свидетелство за 

специализация – ИОУ на образованието, синдик,  лиценз за оценка на недвижими имоти, 

сертификат за оценителска правоспособност за оценка на недвижими имоти. 

ЕВА КИРИЛОВА КРАЧКОВА – образование – висше, специалност – счетоводство и 

контрол, квалификация – икономист-счетоводител, сертификат за МСС. 

ЕЛЕНА ДИМИТРОВА МИХАЛЕВА –  образование – висше, специалност – финанси, 

професионална квалификация – икономист. 

ЕЛЕНА КОЛЕВА ЙОЛАШКА – МИТОВА – образование – висше, специалност – 

счетоводна отчетност, квалификация – икономист-счетоводител, преквалификация – 

икономика на труда, разрешение за достъп до класифицирана информация ниво 

„секретно“ валидно до 29.06.2021 г. 

ЕЛЕНКА ВАСИЛЕВА ВЪЛКАНОВА –  образование – висше, специалност – 

счетоводство и контрол, стопанско управление, професионална квалификация – 

икономист, специализация – международно управление. 

ЕЛЕНКА ИЛИЕВА МАРИНОВА –  образование – висше, специалност – счетоводна 

отчетност, квалификация – съдебно-счетоводни експертизи. 

ЕЛИ ПЕНЧЕВА ВЪЛЧЕВА –  образование – висше, специалност – счетоводство и 

контрол, квалификация – икономист по счетоводната и финансово-контролната дейност. 

ЖЕЙНА ДРАГОМИРОВА ЖЕКОВА –  образование – висше, специалност – икономика 

и управление на индустрията, професионална квалификация – икономист по индустрията, 

икономист-счетоводител. 

ЖЕЛЬО ИВАНОВ НЕНЧЕВ – образование – висше, специалност международен 

туризъм, степен магистър, професионална квалификация – икономист по туризъм,   

съдебен експерт към МППИ – 1999/2003 г. 

ЖЕЧКО ПЕНЧЕВ КОСТЕНСКИ –  образование – висше, специалност – счетоводство и 

контрол, квалификация – икономист по счетоводната и финансово-контролна дейност,  

финансово, данъчен консултант,професионална квалификация – съдебно-счетоводни 

експертизи, сертификат по МСС. 

ЖИВКА ИВАНОВА ЖЕЧЕВА –  образование – висше, специалност – ОПУП, 

квалификация – икономист по промишлеността. 

ЖИВКО ПЕТРОВ АТАНАСОВ – образование – висше,специалност – ОПУП, 

квалификация – икономист по промишлеността, лиценз за оценка на машини и 

съоръжения в сферата на строителството, машиностроенето и металообработващата 

промишленост. 
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ЗДРАВКО ИВАНОВ МАВРОВ-  образование – висше, специалност – икономика и 

управление на строителството, квалификация – икономист по строителството,  придобита 

правоспособност като борсов посредник /брокер/. 

ЗЛАТИНА ЙОРДАНОВА ВЪНЧЕВА –  образование – висше, специалност – икономика 

и управление на промишлеността, квалификация – икономист, организатор на 

промишленото производство, средно образование- специалност администратор – 

информатор,  сертификат за експерт по съдебно-счетоводни и финансово-ценови 

експертизи, професионална квалификация – специалност – педагогика, професионална 

квалификация – учител. 

ЗЛАТИНКА ЛЕФТЕРОВА СТОЯНОВА –  образование – висше, специалност – 

счетоводна отчетност, квалификация – икономист-счетоводител,  диплома за дипломиран 

експерт-счетоводител, дипломиран одитор. 

ЗЛАТКА ИВАНОВА ГРИГОРОВА – образование – висше, специалност – счетоводство и 

контрол, квалификация – магистър по икономика, специалност – организация и 

управление на селското стопанство , квалификация – агро-икономист,  преквалификация – 

педагогика, учителска правоспособност, лиценз за оценка на земеделски земи, 

подобренията и насажденията върху тях, вещо лице по чл. 19а, ел.8 от ЗСПЗЗ, 

професионална квалификация – управление на проекти, подготовка , разработка и 

управление на проекти, финансирани от ЕС, удостоверение – сертификат за обучение на 

инспектори по качество на дейността на регистрираните одитори, професионална 

квалификация – магистър по стопанско управление, „ Управление на европейски проекти”- 

Молба с вх. № 464/05.05.2021 г. за отписване. 

ЗЛАТКА ИВАНОВА ПАЙОВА -  образование – висше, специалност – счетоводство и 

контрол, професионална квалификация – магистър по икономика. 

ИВАН ВЕЛИНОВ СКАРЛАТОВ –  образование – висше, специалност – счетоводство и 

контрол, професионална квалификация- икономист-счетоводител, специализация – 

организация на отчетността на търговските дружества, свидетелство за професионална 

квалификация – съдебно-счетоводни експертизи. 

ИВАН ЗДРАВКОВ ЯНЕВ –  образование – висш, специалност – международни 

отношения, следдипломна квалификация – съдебно-счетоводни експертизи. 

ИВАН СТОЯНОВ ИВАНОВ –  образование – средно-специално, специалност – 

икономика, планиране, отчетност на селското стопанство, квалификация – счетоводител, 

свидетелство за професионална квалификация за съдебен експерт – финансови ценови 

проблеми. 

ИВАН СТОЯНОВ ИВАНОВ – образование – висше, магистър, специалност – 

счетоводство и контрол, квалификация – икономист-счетоводител. 

ИВАН ТОДОРОВ КУКУРИНКОВ – образование – висше, специалност управление и 

икономика на аграрно-промишлено производство, квалификация – икономист по аграрно-

промишлено производство, лиценз за оценка на недвижими имоти, оценител на 

земеделски земи. 

ИВЕЛИНА ЙОРДАНОВА ПОПОВА –  образование – висше, специалност – магистър по 

стопанско управление, квалификация – икономист-организатор на промишленото 

производство, квалификация по счетоводство, финанси и контрол. 

ИВЕЛИНА НИКОЛОВА СТОЙЧЕВА – образование – висше, специалност ОПОИИ 

/организация, проектиране и обработка на икономическата информация /, квалификация – 

икономист организатор, сертификат за оценител на цели предприятия, лиценз за оценка на 

цели държавни и общински предприятия, преобразувани или непреобразувани в търговски 
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дружества, удостоверение от НУЦ по информатика за модул по РОС/ВП управляващи и 

сервизни програми. Помощни програми. Сортиране-смесване.СУФИ. 

ИЛИАНА НИКОЛАЕВА ВЪЛКАНОВА – АНГЕЛОВА – образование – висше, 

специалност – счетоводство и контрол, професионална квалификация – магистър по 

икономика. 

ИРЕНА СТОЯНОВА БАЛДЖИЕВА –  образование – висше, специалност – 

счетоводство и контрол, квалификация – икономист по счетоводната и финансово-

контролната дейност, счетоводител, консултант, ревизор корпоративни финанси. 

ИРИНА ПЕТРОВА ТОДОРОВА –  образование – висше, специалност аграрна 

икономика, квалификация – магистър по икономика, свидетелство за професионална 

квалификация – съдебно-счетоводни експертизи. 

ЙОНКА БОРИСОВА КОЛЕВА –  образование – висше, специалност – счетоводна 

отчетност, квалификация – икономист, счетоводител. 

ЙОРДАНКА ГЕОРГИЕВА КОСТАДИНОВА –  образование – висше, специалност – 

икономика на строителството, квалификация – икономист по строителство,  сертификат – 

съдебно-счетоводни експертизи, експерт-вещо лице, сертификат МСС. 

КАЛИНА ГЕОРГИЕВА ДРАГНЕВА – образование – висше, магистър, специалност – 

счетоводство и контрол, счетоводство и одит на нефинансови предприятия, 

професионална квалификация – икономист-счетоводител, образование – полувисше, 

специалност – организация и управление на бизнеса, квалификация – мениджър. 

КАЛИНКА СТОЯНОВА НОВАКОВА –  образование – висше, специалност – 

счетоводство и контрол , квалификация – магистър по икономика, квалификация – съдебен 

експерт, сертификат за експерт-оценител на ДМА и оборотни средства, сертификат за 

вътрешен одитор на интегрирани системи за управление, сертификат по МСС. 

КАПКА ТОДОРОВА ШИВАЧЕВА – образование – висше, специалност – счетоводство и 

контрол, квалификация – дипломиран икономист по счетоводната и финансово-

контролната дейност , сертификат по МСС, удостоверение от БДЖ ЕАД за обучение по 

защита на класифицирана информация – ниво на достъп „секретно” . 

КАТЯ ВАЛЕНТИНОВА СТОЯНОВА – образование – висше, специалност – 

счетоводство и контрол, професионална квалификация – магистър по икономика. 

КАТЯ ГЕОРГИЕВА МИЛКОВА – образование – средно специално, специалност – 

счетоводство и контрол, квалификация – икономист, счетоводител и ревизор на МОЛ. 

КАТЯ ДОНЧЕВА ВАСИЛЕВА –  образование- висше, специалност – счетоводна 

отчетност, квалификация – икономист-счетоводител,  допълнителна квалификация – 

съдебно-счетоводни експертизи, сертификат-експерт-оценител на недвижими имоти и 

земеделски земи. 

КЕРКА ЯНКОВА ТОТЕВА – образование – висше, специалност – счетоводство и 

контрол, образование – висше, специалност – животновъдство, квалификация – инженер 

по животновъдство,  дългогодишен опит в сферата на трудовото и осигурителното 

законодателство, компетенции в изготвянето на пенсионни преписки , УП-1, УП -2, УП-3, 

изработване експертизи по трудово-правни отношения. 

КЕТА АНГЕЛОВА ДЕЧЕВА –  образование – висше, специалност – стокознание, 

специалност – стокознание,  следдипломна квалификация – експерт-проверител на измами, 

съдебно-счетоводни експертизи. 

КИРИЛ ДИМЧЕВ КАЗАКОВ –  образование – висше, специалност – счетоводство и 

контрол, квалификация – икономист – счетоводител,  сертификат „Практически анализ на 

финансовите отчети“, сертификат „Данък при източника и прилагането на СИДДО“, 
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сертификат „Експертен анализ на промените в данъчното и осигурителното 

законодателство. ЗКПО, ЗДДС, ЗДДФЛ и КСО. Годишно данъчно приключване“, 

сертификат за трансферно ценообразуване, сертификат по МСС. 

КИРИЛКА ИВАНОВА ИВАНОВА –   образование – висше, специалност – икономика на 

промишлеността, квалификация – икономист по промишлеността и материално-

техническото снабдяване, допълнителна квалификация – вещо лице по чл.19 а, ал. 8 

ЗСПЗЗ. 

КОСТА РУСЕВ КОСТОВ – образование – висше, специалност счетоводство и контрол, 

квалификация – икономист по счетоводната и финансово-контролната дейност. 

КРАСИМИР ДИМИТРОВ АТАНАСОВ –  образование- висше, специалност – 

счетоводство и контрол, квалификация – икономист-счетоводител,  сертификат МСС. 

КРАСИМИР ДИМОВ ГРОЗЕВ –  образование – висше, специалност – организация на 

производството и управление в транспорта, квалификация – икономист по транспорта, 

съдебен експерт на МППИ, сертификат за квалификация – експерт по съдебно-счетоводни 

и финансови-ценови експертизи, сертификат – преобразуване, ликвидация, 

несъстоятелност, счетоводни и данъчни проблеми при изготвянето на съдебните 

експертизи, трансферно ценообразуване, методи при изготвянето на съдебните експертизи, 

сертификат за експерт-оценител на машини и съоръжения, активи – движимо имущество, 

методология, проблеми и аспекти,  съдебно стокови експертизи – оценка на активи, 

съдебно-финансови експертизи, съдебно – счетоводни експертизи – данъчни и 

осигурителни експертизи, вътреобщностни доставки и Интрастат. 

КРАСИМИР СТОЯНОВ СТОЯНОВ – образование – висше, специалност – счетоводство 

и контрол, стопанско управление, професионална квалификация – магистър по икономика, 

допълнителна квалификация – дипломиран експерт-счетоводител, регистриран одитор. 

ЛИЛИЯ СТАНКОВА ПЛАЧКОВА –  образование – висше , специалност – икономика и 

управление на търговията БАТО, квалификация  - дипломиран икономист по търговията,  

лиценз за оценка на недвижими имоти, сертификат за оценка на търговските предприятия 

и вземания, оценител на земеделските земи, вещо лице по чл.19а ал.8 ЗСПЗЗ, сертификат 

за експерт по съдебно-счетоводни и финансови-ценови експертизи, сертификат от 

Камарата на независимите оценители в България за оценка на недвижими имоти. 

ЛЮБИМКА ПЕТРОВА ВЪЛКОВА –  образование – висше, степен магистър, 

специалност – счетоводство и контрол, професионална квалификация – икономист, 

счетоводител. 

ЛЮБКА АНГЕЛОВА ИВАНОВА – образование – висше, специалност – икономическа 

информатика, квалификация – икономист по социално икономическа информация. 

МАРА СТОЯНОВА ГЕОРГИЕВА –  образование – висше, специалност – счетоводна 

отчетност, квалификация – икономист-счетоводител,свидетелство за професионална 

квалификация – съдебно-счетоводни експертизи. 

МАРГАРИТА ВЛАДИМИРОВА БАКАЛОВА -  образование – висше, специалност – 

икономика и управление на туризма, квалификация – мениджър в туризма, професионална 

квалификация – съдебно-счетоводни експертизи , сертификат за оценителска 

правоспособност – оценка на недвижими имоти. 

МАРГАРИТА МИТКОВА ПОПОВА – образование – висше , специалност – финанси, 

професионална квалификация – магистър по икономика, образование – средно-специално, 

специалност – банково, застрахователно и осигурително дела, професионална 

квалификация икономист-счетоводител. 
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МАРИАНА ДИМОВА АНГЕЛОВА – образование – висше, специалност – маркетинг и 

планиране, квалификация – икономист-счетоводител, сертификат за експерт-оценител на 

недвижими имоти, регистрирана в КНОБ по Закона за независимите оценители, 

квалификация – право, икономическа педагогика, сертификат за експерт по съдебно-

счетоводни и финансово-ценови експертизи, сертификат за експерт –оценител на 

благородни метали, бижута и скъпоценни камъни. 

МАРИЯ ГЕОРГИЕВА ГЕНЧЕВА –  образование – висше,  магистър, специалност – 

счетоводство и контрол, квалификация – икономист счетоводител. 

МАРИЯ ДИМИТРОВА ДОШЕВА –  образование – висше, специалност – счетоводство и 

контрол, квалификация – икономист-счетоводител,  професионална квалификация – 

съдебно-счетоводни експертизи, МСС. 

МАРИЯ ЗДРАВКОВА ЯНЕВА –  образование – висше, специалност – финанси, 

професионална квалификация – икономист,  свидетелство за професионална квалификация 

– съдебно-счетоводни експертизи. 

МАРИЯ СТОЯНОВА НИКОЛОВА –  образование – висше , специалност – счетоводство 

и контрол, професионална квалификация – магистър по икономика,  диплома за 

правоспособност на дипломиран експерт-счетоводител, регистриран одитор. 

МАРИЯ СТОЯНОВА СТАЙКОВА –  образование – висше, специалност – счетоводство 

и контрол, професионална квалификация – икономист, образование – висше, специалност 

– публична администрация, квалификация – икономист – специалист по държавна 

администрация и управление, свидетелство за специализация и правоспособност – 

специалност банков контрол, сертификат за квалификация съдебен експерт-оценител на 

оборотни и дълготрайни активи,сертификат за квалификация – експерт по съдебно-

счетоводни и финансово-ценови експертизи, оценител на оборотни и дълготрайни активи. 

МАРИЯНА ПЕЕВА ПЕТКОВА –образование – висше, магистър, специалност – финанси, 

професионална квалификация – магистър по икономика, професионална квалификация -  

отчетност, анализ и финансов контрол във фирмата. 

МЕТОДИ ЙОРДАНОВ ЛАКОВ –  образование – висше, специалност – управление и 

планиране на народното стопанство, квалификация – икономист-плановик, синтетик. 

МИЛЕНА ЖИВКОВА КЪНЕВА – образование – висше, специалност  - икономика и 

управление на индустрията , квалификация – икономист по индустрия,  сертификат – 

вътрешен одитор в публичния сектор. 

МИЛИЦА ЯНЧЕВА ПИЛАШЕВА –  образование – висше, степен – магистър, 

специалност – икономика и управление на търговията, квалификация – икономист по 

търговия ,вещо  лице в Агенцията по вписванията, следдипломна квалификация – 

счетоводство, финанси и контрол, оценител на недвижими имоти, оценител на земеделски 

земи, подобренията върху тях и трайните насаждения. 

МИЛКА КОЕВА СТОЯНОВА –  образование – висше, специалност – счетоводна 

отчетност, квалификация – икономист – счетоводител. 

МИХАИЛ ДИНЕВ ЗЛАТЕВ –  образование – висше, специалност – счетоводна отчетност  

квалификация – икономист счетоводител. 

НАДЕЖДА ГЕОРГИЕВА НИКОЛОВА –  образование – висше, специалност – 

счетоводство и контрол, квалификация – икономист по счетоводната и финансово-

контролната дейност и квалификация учител, специалност –делови отношения, 

квалификация – посредник при делови контакти,  допълнителна квалификация – 

посредник при делови контакти. 
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НАДКА КИРИЛОВА КАЛЧЕВА – ЛАЛЕВА – образование – висше, магистър, 

специалност – счетоводство и контрол, професионална квалификация – магистър по 

икономика. 

НАДЯ ХРИСТОВА СТАЙНОВА – образование – висше, магистър, специалност – 

счетоводство и контрол, квалификация – икономист-счетоводител. 

НАДЯ ЯНЧЕВА УЗУНОВА –  образование – висше,специалност – организация на 

производството и управлението в транспорта, квалификация – икономист по транспорта,  

сертификат – експерт по съдебно-счетоводни и финансово-ценови експертизи. 

НАТАЛИЯ ГЕОРГИЕВА КАРЧЕВА –  образование – висше, специалност – икономика 

на труда и социалното дело, квалификация – икономист по труда, профил „Социално дело” 

– педагогически профил,  специализация – пенсионно осигуряване, месторабота – 

Кантора за пенсионни услуги и социално осигуряване, управител, икономист по труда, 

квалификация специалист по социално осигуряване и пенсионно осигуряване. 

НЕВЯНА МИНКОВА СТОЯНОВА –  образование – висше, специалност – счетоводна 

отчетност, квалификация – икономист-счетоводител. 

НЕДЯЛКА ГЕНЧЕВА ЖЕЛЕВА – КОЛЕВА  -  образование – висше, специалност – 

счетоводство и контрол, счетоводство на нефинансови предприятия, квалификация – 

икономист счетоводител, специализация – счетоводен мениджмънт в търговските 

дружества,  професионална квалификация – съдебно-счетоводни експертизи. 

НЕЛИ ПЕТКОВА ГАГАШЕВА –  образование – висше, специалност – икономика и 

управление на индустрията, квалификация – икономист – организатор на промишленото 

производство, свободна професия- счетоводител, вещо лице по съдебно-икономически и 

счетоводни експертизи, медиатор,  сертификат за квалификация – експерт по съдебно-

счетоводни и финансово-ценови експертизи. 

НЕНКО МАРЧЕВ МАРКОВ –  образование – висше, специалност – счетоводна 

отчетност, квалификация – икономист счетоводител.  

НИКОЛИНА ГЕОРГИЕВА ГАВРАИЛОВА –  образование – висше ,специалност – 

счетоводна отчетност, квалификация – икономист счетоводител. 

НИКОЛИНКА ВАСИЛЕВА КОСТАДИНОВА – образование – висше ,специалност – 

счетоводна отчетност, квалификация – икономист счетоводител. 

ОГНЯН ПЕНЧЕВ ГРЪНЧАРОВ –  образование – висше, специалност – счетоводство и 

контрол, квалификация – икономист-счетоводител. 

ПАСКАЛИНА ГЕОРГИЕВА БАНГЕЕВА –  образование – висше, специалност – 

счетоводство и контрол, професионална квалификация – икономист. 

ПЕНКА ГЕОРГИЕВА РУСЕВА –  образование – висше, специалност – счетоводна 

отчетност, квалификация – икономист счетоводител. 

ПЕПА ГЕОРГИЕВА ПАШОВА –  образование – висше, специалност – организация на 

производството и управление в строителството, квалификация – икономист по 

строителството, счетоводство и финансово-контролна дейност,  следдипломна 

квалификация – съдебно-счетоводни експертизи. 

ПЕТЪР ГЕОРГИЕВ ГЕОРГИЕВ – образование – висше, специалност – счетоводство и 

контрол, квалификация – икономист счетоводител 

ПЕТЪР ПЕТРОВ ПЕТРОВ –  образование – висше, специалност – счетоводство и 

контрол , квалификация – дипломиран икономист по счетоводната и финансово-

контролната дейност,  диплома по бизнес администрация за финансови специалисти за 

завършено обучение по програма „банково дело”. 
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ПЕТЯ ВЪЛКОВА СТОЯНОВА –  образование – висше, специалност – икономика и 

управление на търговията, квалификация – икономист. 

ПЕТЯ НОВАКОВА НЯГОЛОВА -  образование – висше, специалност – счетоводна 

отчетност, квалификация – икономист счетоводител,  преквалификация със специалност – 

икономика, управление на промишлено производство, квалификация – организатор на 

производството в промишлеността, сертификат за експерт по съдебно-счетоводни и 

финансово-ценови експертизи. 

ПОЛИНА ГЕРАСИМОВА ХРИСТОВА – образование – висше, специалност 

международни икономически отношения, професионална квалификация – магистър по 

икономика , специалност – финанси, образование – средно-специално, специалност – 

счетоводна отчетност , квалификация – икономист счетоводител. 

РАДОСЛАВА ДИМЧЕВА ДИМОВА –  образование – висше, специалност – 

счетоводство и контрол, квалификация – магистър по икономика , специалност – 

маркетинг и мениджмънт. 

РАДОСТИНА КИРОВА ИЛИЕВА –  образование – висше, специалност – счетоводство и 

контрол, професионална квалификация – икономист, средно-специално образование , 

специалност – бизнес-администрация,  квалификация – икономист-организатор. 

РОЗАЛИНА ПЕТРОВА МИЛЕВА – образование – висше, специалност – финанси , 

професионална квалификация- икономист. – Молба с вх. № 385/12.04.2021 г. за отписване 

РОЗАЛИНА СТОЯНОВА ЛАЗАРОВА –  образование – висше, специалност – 

счетоводна отчетност, квалификация – икономист, счетоводител. 

РОСИЦА ПЕТРОВА ПЕЧУРКОВА –  образование – висше, специалност – счетоводна 

отчетност, квалификация – икономист счетоводител, дипломиран експерт-счетоводител, 

дипломиран одитор. 

РУМЕН КАРОЛЕВ ШАРПОВ –  образование – висше, специалност – икономика и 

организация на труда, квалификация – икономист,  свидетелство за професионална 

квалификация – съдебно-счетоводни експертизи. 

РУСКА НИКОЛОВА ДИМИТРОВА – образование – висше, специалност – финанси, 

международни икономически отношения, професионална квалификация – икономист,  

специализация – специалист държавна администрация и международно право сертификат 

за експерт – оценител на инвестиционен проект, сертификат за експерт по съдебно-

счетоводни  и данъчни експертизи, удостоверение за завършен курс по вътрешен и външен 

контрол на бюджетни средства. 

РУСЛАНА ПАВЛОВА СТОЯНОВА –  образование – висше, специалност – счетоводство 

и контрол, квалификация – икономист-счетоводител. 

СВЕТЛА ДИНЕВА ГЕНОВА –  образование – висше, специалност  - счетоводство и 

контрол, квалификация – икономист, специалност – математика, квалификация- 

математик, специализация – изследване на операциите, счетоводство, анализи контрол на 

търговската дейност,  сертификат за експерт по съдебно-счетоводни и финансово-ценови 

експертизи. 

СЕВДАЛИНА ГРИГОРОВА ТОДОРОВА –  образование – висше, специалност – 

икономика и управление на индустрията, квалификация – икономист-организатор. 

СКЕВА МАРЧЕВА ВАНЕВА – ПАТАРИНСКА –  образование – висше, специалност – 

счетоводство и контрол, квалификация – магистър по икономика,  следдипломна 

квалификация – съдебно-счетоводни експертизи. 

СЛАВ СИМЕОНОВ ДИМОВ –  образование – висше, специалност – финанси, 

професионална квалификация – магистър по икономика, специалност – банково дело, 
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професионална квалификация – икономист,сертификат за експерт – оценител на 

недвижими имоти и  земеделски земи, удостоверение за професионална квалификация 

„Търговски мениджмънт“, удостоверение за завършен курс по английски език за 

напреднали. 

СЛАВКА ГЕОРГИЕВА МЕЧЕВА –  образование – висше, специалност – счетоводна 

отчетност , квалификация – икономист счетоводител. 

СОНЯ КРЪСТЕВА КРЪСТЕВА –  образование – висше, специалност – счетоводство и 

контрол, квалификация – дипломиран икономист по счетоводната и финансова контролна 

дейност. 

СТАНКА ДЕМИРЕВА АНДОНОВА –  образование – висше, специалност – счетоводна 

отчетност, квалификация – икономист счетоводител . 

СТАНКА СТОЯНОВА ДАВИДОВА –  образование – висше, специалност – ОПУП , 

квалификация – икономист по промишлеността „хранително-вкусова“. 

СТЕФАН ХРИСТОВ КОРАДОВ –  образование – висше, специалност – счетоводна 

отчетност, квалификация – икономист счетоводител,  дипломиран експерт-счетоводител, 

дипломиран одитор, сертификат от Камарата на независимите оценители в България за 

оценка на търговски предприятия и вземания. 

СТЕФКА ГЕНОВА ИВАНОВА – образование – висше, специалност –икономика и 

управление на промишлеността, квалификация – икономист по промишленост,  

удостоверение за съдебен експерт, сертификат за експерт финансово-икономически и 

счетоводни експертизи. 

СТОЙКА ВЕЛИКОВА ОНЧЕВА –  образование – висше, магистър, специалност – 

стокознание, квалификация – стоковед.     

СТОЙЧО ГЕОРГИЕВ ИВАНОВ –  образование – висше, специалност – икономика и 

управление на индустрията, квалификация – икономист организатор,  допълнителна 

квалификация – курс МСС, НСС. 

СТОЯН ДИМИТРОВ СТОЯНОВ –  образование – висше ,специалност финанси и 

кредит, професионална квалификация – икономист-застраховател. 

СТОЯН ДИМОВ ИНДЖОВ –  образование – висше, специалност – финанси, 

професионална квалификация – магистър по икономика. 

СЪБИНА ВАСИЛЕВА АРАБАДЖИЕВА -  образование – висше, специалност – 

счетоводство и контрол, квалификация – икономист по счетоводната и финансово-

контролната дейност,  свидетелство за професионална квалификация – съдебно-

счетоводни експертизи. 

ТАНЯ АНДОНОВА НЕДЕЛЧЕВА –  образование – висше, специалност – управление и 

икономика на АПП, квалификация – икономист АПП,  допълнителна квалификация –

оценител на цели предприятия и земеделски земи. 

ТАНЯ ДИМИТРОВА СТАНЕВА –  образование–висше , специалност – счетоводство и 

контрол,  маркетинг, професионална квалификация – магистър по икономика,  сертификат 

за оценителска правоспособност за оценка на машини и съоръжения. 

ТАНЯ КОЙЧЕВА НИКОЛОВА –  образование – висше, специалност – ОПУП, 

квалификация – икономист по промишлеността, професионална квалификация – финансов 

мениджмънт, сертификат за експерт- оценител Финансово-икономически анализ на 

фирмата и изготвяне на бизнес план, удостоверение  „Прилагане на международни 

стандарти за финансови отчети в България” , сертификат за „Управление на разходите” . 
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ТАНЯ КОСТАДИНОВА ГАБРАКОВА – МУТАФОВА –  образование –висше, 

специалност счетоводство и контрол,професионална квалификация – магистър по 

икономика, сертификат МСС. 

ТАНЯ ПЕТРОВА АЛЕКСИЕВА –  образование – висше, специалност – 

финанси,квалификация – икономист,  допълнителна квалификация МСС. 

ТАТЯНА ПАВЛОВА КЪНЧЕВА –  образование – висше, специалност – счетоводство и 

контрол, квалификация – магистър по икономика, специалност – социални дейности,  

вписана в списъка на вещите лица по чл.19а, ал.8 ЗСПЗЗ, лиценз за оценител на  

недвижими имоти, сертификат за оценител на земеделски земи и подобренията върху тях. 

ТЕМЕНУЖКА ЯНКОВА СТЕФАНОВА –  образование – висше , специалност – 

счетоводна отчетност, квалификация – икономист счетоводител. 

ТОДОР ДИМИТРОВ АНГЕЛОВ –  образование – висше, специалност – счетоводство и 

контрол, квалификация – икономист, образование – висше, специалност – стопанско 

управление, здравен мениджмънт, професионална квалификация – мениджър, сертификат 

за експерт финансово-икономически и счетоводни проблеми, сертификат – експерт-

оценител на оборотни и дълготрайни материални активи, сертификат МСС, удостоверение 

за подготовка на оператори на системи. 

ТОДОР ПЕНЧЕВ СТЕФАНОВ – образование – висше, специалност – ОПОИИ, 

квалификация – организатор – икономист, сертификат – експерт по съдебно-счетоводни и 

финансово-ценови експертизи. 

ТОДОР СИМЕОНОВ ГЕОРГИЕВ – образование – висше, специалност – финанси, 

професионална квалификация – икономист. 

ТОНИ ИВАНОВ ПЕТРОВ – образование – висше, специалност – финанси, 

професионална квалификация – магистър по икономика, допълнителна квалификация – 

дипломиран експерт-счетоводител, регистриран одитор. 

ТОНКА АЛЕКСАНДРОВА ЙОТОВА –  образование – висше, специалност – икономика 

на промишлеността, квалификация – икономист на промишлеността   квалификация – 

мениджмънт на фирма, лиценз за оценител на недвижими имоти, сертификат МСС. 

ТОНКА ЖЕКОВА ДЖАЛЕВА –  образование – висше, специалност – счетоводна 

отчетност, квалификация – икономист счетоводител. 

ТОШКА ВАСИЛЕВА ГЕОРГИЕВА – образование – висше, специалност – счетоводна 

отчетност, квалификация – икономист счетоводител, специализация – организация и 

методология на счетоводната отчетност в промишлеността, допълнителна квалификация – 

икономист по счетоводно и финансово контролна дейност, консултант по финансово-

данъчно и осигурително законодателство, вътрешнообщостни доставки и интрастат. 

ХРИСТО ПЕРИКЛИЕВ ХРИСТОВ – образование – висше, специалност – счетоводна 

отчетност ,свидетелство – диплом за професионална квалификация – съдебни-счетоводни 

експертизи; член на с-е „Камара на ВЛ в България“ – председател – кл. Бургас,   

допълнителна квалификация – експерт-счетоводител, банково-финансов бизнес, оценител 

на недвижими имоти – регистриран член на КНОБ по Закона за независимите оценители, 

сертификат за оценка на машини и съоръжения, активи – движимо имущество, 

автоексперт-оценител, криминалистически експертизи, сертификат МСС, сертификат за 

автоексперт-оценител, сертификат за експерт оценител на цели предприятия, дялове и 

акции от капитала им, разрешение за достъп до класифицирана информация до 

ниво“секретно“, уверение за експерт-консултант и хоноруван преподавател по съдебно-

счетоводни и икономически експертизи, банково счетоводство, счетоводство на малките и 

средни предприятия и фирми, съдебно-технически експертизи. 
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ЦВЕТА ПЛАМЕНОВА МИНКОВА –  образование – висше, специалност –финансово-

счетоводен мениджмънт, професионална квалификация – икономист-финансово-

счетоводен мениджмънт, специалност – стопанско управление, следдипломна 

квалификация – счетоводство, финанси и контрол. 

ЦВЕТЕЛИН КИРИЛОВ ИВАНОВ –  образование – висше, специалност – икономика-

бизнесадминистрация, професионална квалификация – икономист, специализация –  

маркетинг, реклама и бизнес-комуникации, допълнителна квалификация – митнически 

режими и процедури, международен транспорт, спедиция , интрастат. 

ЦОНКА АНГЕЛОВА СТОЯНОВА –  образование – висше, специалност – счетоводство 

и контрол, специалност – стопанско управление, професионална квалификация – магистър 

по стопанско управление, специализация – международно управление. 

ЮЛИЯН СТАНКОВ СТАНКОВ –  образование – висше, специалност – счетоводство и 

контрол, професионална квалификация – магистър по икономика. 

ЯНКА ДИМИТРАКЕВА СТОЙЧЕВА – образование – висше,  магистър, специалност – 

ИОВТ, квалификация – икономист по търговията, образование – висше, специалност – 

публична администрация, допълнителна квалификация – ИОУ на образованието. 

 

 

 

4. КЛАС „СЪДЕБНО-ИКОНОМИЧЕСКИ ЕКСПЕРТИЗИ” 

4.2. Вид Съдебна финансово-икономическа експертиза 

 

АЛБЕНА СТОЯНОВА МИХОВА – образование – висше, магистър, специалност – 

счетоводство и контрол, професионална квалификация – магистър по икономика, 

свидетелство за професионална квалификация – техник по архитектура и строителство 

АНГЕЛ ТОДОРОВ ТОДОРОВ –  образование – висше, специалност – счетоводна 

отчетност, квалификация – икономист. 

АНИ ИВАНОВА БЪЧВАРОВА –  образование – висше, специалност – организация на 

производството и управление на промишленото производство, квалификация – 

икономист,организатор на промишленото производство. 

АТАНАСКА НИКОЛАЕВА КОЖУХАРОВА – образование – висше, специалност – 

счетоводство, финанси и контрол. 

БАНКО ДИМИТРОВ ДИМИТРОВ –  образование – висше , специалност – статистика и 

иконометрия, квалификация – икономист-статистик,  оценител на недвижими имоти и 

земеделски земи, оценител на инвестиционни проекти, сертификат за автоексперт -  

Автотехническа експертиза – проблеми, методика, пазарна стойност. Ликвидация на щети 

по МПС и ППС. 

БИЛЯНА МИХАЙЛОВА БОЯДЖИЕВА –  образование – висше , специалност – 

международен туризъм, професионална квалификация- магистър по туризъм, свободна 

професия – вещо лице по съдебно-икономически, банкови и оценителски експертизи, 

консултант, медиатор. 

БОЖИДАР ЦВЕТАНОВ ПАВЛОВ –  образование – висше, специалност – счетоводство 

и контрол, квалификация – дипломиран икономист по счетоводната и финансово-

контролна дейност,  квалификация – публична администрация и европейска интеграция. 
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БЪРЗА КОСТАДИНОВА КЕХАЙОВА – образование – висше, специалност промишлено 

и гражданско строителство – технология, квалификация строителен инженер по 

промишлено и гражданско строителство,  сертификат за оценителска правоспособност за 

оценка на недвижими имоти, лиценз за оценка на съответствието на инвестиционни 

проекти и упражняване на строителен надзор, вписана в регистъра на БСК, НТС и ССКБ, 

упражняваща независим строителен надзор в проектирането, строителството , както и 

технически контрол за сгради, квалификация – счетоводство на малко и средно 

предприятие, експерт инвеститорски контрол, специалист по актуване на СМР, 

удостоверение от „Проектантска организация” ЕАД Бургас за извършване дейност за 

разработки на инвестиционни проекти по части „Строителна технология” и „Проект за 

безопасност и здраве”, третиращи мероприятията за безопасни и здравословни условия на 

труд в строителството. 

ВАНЯ ГЕОРГИЕВА ПЕТРОВА –  образование – висше, специалност – икономика и 

управление на промишлеността. 

ВАНЯ СИДЕРОВА СЛАВОВА – образование – висше, магистър, специалност – 

стопански и финансов контрол, професионална квалификация – магистър по икономика, 

специалност – маркетинг, удостоверение за  фирмено счетоводство. 

ВАСИЛ ИВАНОВ КАРАМАНОВ –  образование – висше, специалист ОПУП , 

квалификация – икономист по промишлеността,  следдипломна квалификация – съдебно-

счетоводни експертизи, достъп до ниво на класифицирана информация до ниво строго 

секретно. 

 ВЕЛИКА ИВАНОВА КАЗАКОВА –  образование – висше, специалност стопански и 

финансов контрол, професионална квалификация -  магистър по икономика. 
ВЕСЕЛА ЖЕЛЯЗКОВА ГУДЖУКОВА –  образование – висше специалност – управление на 

бизнеса, квалификация – икономист – бизнесорганизатор, сертификат за следдипломна 

квалификация по счетоводство, финанси и контрол. 

ВЕСЕЛА НЕДЕЛЧЕВА ЩЕРЕВА –  образование – висше, специалност – международни 

икономически отношения. 

ВЕСЕЛИНА ТОДОРОВА ГРОЗДЕВА –  образование – висше , специалност – икономика 

и управление на търговията, квалификация – дипломиран икономист по търговията, 

свидетелство за специализация и правоспособност – счетоводство на предприятието. 

ВЕЧИСЛАВ ХРИСТОВ ЧАНКОВ –  образование – висше, специалност – 

застрахователно дело, квалификация – икономист – застраховател, профил „Социално 

дело”,  квалификация – съдебно-счетоводни експертизи, съдебно финансово-икономически 

експертизи, съдебно-стокови експертизи”, съдебен експерт-оценител на оборотни и 

дълготрайни активи”, експерт оценител на цели предприятия, дялове и акции от капитала 

им. 

ВИКТОРИЯ СТОЯНОВА ПЕТКОВА –  образование – висше, специалност – 

счетоводство и контрол, квалификация – икономист – счетоводител. 

ВЛАДИСЛАВ ДИМИТРОВ МИХАЛЕВ – образование – висше, специалност – 

счетоводство и контрол, професионална квалификация – икономист. 

ВЯРА ДОБРЕВА ДОБРЕВА – образование – висше, специалност ИОМТС, квалификация 

– икономист по ИОМТС,  длъжност -главен счетоводител, професионална квалификация – 

счетоводен експерт-вещо лице, сертификат по МСС. 

ГАЛИНА АСЕНОВА КОСТАДИНОВА –  образование – висше, специалност – 

счетоводна отчетност, квалификация – икономист-счетоводител, педагогически профил. 
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ГАЛЯ СТЕФАНОВА МИХОВА – образование – висше, бакалавър, специалност – 

стопанско управление, професионална квалификация – стопански мениджър, 

специализация – управление на предприятия от горското стопанство,  удостоверение за 

завършен курс  „Организация на счетоводната отчетност на фирмите“, удостоверение за 

професионално обучение  специалност „икономика и мениджмънт“. 

ГЕНКО ИВАНОВ ГЕНОВ –  образование – висше, специалност – счетоводство и 

контрол, квалификация – икономист по счетоводната и финансово-контролната дейност, 

професионална квалификация – съдебно-счетоводни експертизи. 

ГЕОРГИ ДИМИТРОВ ДИМИТРОВ –  образование – висше, специалност – икономика и 

управление на промишлеността, квалификация – икономист организатор в 

промишлеността. 

ГЕОРГИ ПЕТРОВ ДОЧЕВ –  образование – висше , специалност – счетоводна отчетност 

квалификация – икономист-счетоводител, дипломиран експерт-счетоводител, дипломиран 

одитор. 

ГЕОРГИ СТЕФКОВ ИВАНОВ – образование – висше, магистър, специалност – 

финанси, специализация – банково дело,професионална квалификация – икономист 

банкер. 

ГЕРГАНА ГОСПОДИНОВА БАЛЕВА –  образование – висше, специалност – 

счетоводна отчетност, финанси, квалификация – икономист-счетоводител,  квалификация 

– съдебно-счетоводен експерт – вещо лице. 

ГЕРГАНА ДОБРЕВА ПЕТКОВА – ГРАДЕВА –  образование – висше, специалност – 

счетоводство и контрол, специализация – организация и технология на счетоводството във 

финансовите предприятия, професионална квалификация – икономист-счетоводител, 

сертификат за професионална квалификация за подготовка, разработка и управление на 

проекти, финансирани от ЕС. 

ГЕРГАНА ЖЕКОВА БОЖИЛОВА – образование – висше, специалност – финанси, 

банково дело, професионална квалификация – икономист. 

ГИНКА КОЕВА КОЛЕВА –  образование – висше, специалност – стопанско управление, 

специализация – финансов мениджмънт на предприятието, професионална квалификация – 

магистър по стопанско управление, специалност – индустриален 

мениджмънт,професионална квалификация – инженер-икономист,  сертификат за 

изготвяне на ГФО в лечебните заведения, сертификат – специфични моменти и проблеми 

при счетоводното отчитане в здравеопазването, специализиран, счетоводен и складов 

софтуер. 

ГРОЗДАН ИВАНОВ ИХЧИЕВ –  образование – висше, инженер икономист по 

индустриален мениджмънт, квалификация – счетоводство и контрол. 

ДАНИЕЛ ЙОРДАНОВ ХАДЖИАТАНАСОВ –  образование – висше, специалност – 

международни икономически отношения , квалификация – икономист, международник,  

сертификат за експерт по съдебно-счетоводни и финансови-ценови експертизи, 

сертификат – експерт-оценител на недвижими имоти и земеделски земи, сертификат за 

експерт-оценител на цели предприятия, дялове и акции от капитала им, сертификат за 

експерт на машини и съоръжения, активи, сертификат за експерт-оценител на 

инвестиционен проект. 

ДАФИН МИХАЛЕВ ТЕРЗИЕВ  - образование – висше, специалност –маркетинг и 

планиране, квалификация – икономист регионалист – стратег,  сертификат за оценител на 

земеделски земи вещо лице по чл. 19а, ал.8 от ЗПЗЗ. 
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ДЕСИСЛАВА ЕНЕВА БУДАКОВА – образование – висше, специалност – икономика и 

управление на търговията, квалификация – икономист по търговия. 

ДЕТЕЛИНА ДИМИТРОВА ПАВЛОВА –  образование – висше, специалност – 

териториални системи, квалификация – икономист , сертификат за завършен курс, 

„Европейските фондове – как да използваме възможностите, които ЕС предоставя на 

българския бизнес.” 

ДИАНА МАНОЛОВА ТЕРЗИЕВА – образование – висше, специалност – счетоводство и 

контрол, квалификация -  вътрешен финансов контрол, специализация по европейска 

административна практика, организация на административната дейност и процеси, 

вътрешен одитор в публичния сектор. 

ДИЛЯНА ИВАНОВА ХРИСТОВА – образование – висше, специалност – счетоводство и 

контрол, професионална квалификация – магистър по икономика, специалност – 

международен туризъм, професионална квалификация – икономист по туризма, средно 

образование – гимназия с преподаване на немски език. 

ДИМИТРИНКА ИВАНОВА ГЕОРГИЕВА –  образование – висше , специалност – 

икономика и управление на промишлеността, диплом за правоспособност на дипломиран 

експерт-счетоводител, дипломиран одитор. 

 ДИМИТЪР ПЕНЧЕВ СРЕБКОВ –  образование – висше, степен магистър, специалност 

– икономика на индустрията, професионална квалификация – магистър по икономика, 

сертификат за оценителска правоспособност за оценка на недвижими имоти. 

ДИМИТЪР ПЕТРОВ ПЕТРОВ – образование – висше, специалност – икономика и 

организация на труда, банково дело, квалификация – икономист, финансист. 

ДИЯН ПЕТРОВ ЩЕРЕВ –  образование – висше, специалност – икономика и управление 

на търговията. 

ДОНИКА ГАНЧЕВА ЧЕРВЕНКОВА –  образование – висше , бакалавър, специалност – 

финанси, професионална квалификация – икономист. 

ДОРА ЖЕЛЕВА ПАВЛОВА –  образование – висше, магистър , специалност – 

счетоводство и контрол, квалификация – икономист-счетоводител. 

ДОРА ИВАНОВА ГАРЕЛОВА –  образование – висше , специалност – ИОМТС, 

квалификация – икономист по материално-техническото снабдяване , свидетелство за 

специализация – ИОУ на образованието, синдик,  лиценз за оценка на недвижими имоти, 

сертификат за оценителска правоспособност за оценка на недвижими имоти. 

ЕВА КИРИЛОВА КРАЧКОВА – образование – висше, специалност – счетоводство и 

контрол, квалификация – икономист-счетоводител, сертификат за МСС. 

ЕЛЕНА КОЛЕВА ЙОЛАШКА – МИТОВА – образование – висше, специалност – 

счетоводна отчетност, квалификация – икономист-счетоводител, преквалификация – 

икономика на труда, разрешение за достъп до класифицирана информация ниво 

„секретно“ валидно до 29.06.2021 г. 

ЕЛЕНКА ВАСИЛЕВА ВЪЛКАНОВА –  образование – висше, специалност – 

счетоводство и контрол, стопанско управление, професионална квалификация – 

икономист, специализация – международно управление. 

ЕЛИ ПЕНЧЕВА ВЪЛЧЕВА –  образование – висше, специалност – счетоводство и 

контрол, квалификация – икономист по счетоводната и финансово-контролната дейност. 

ЖЕЙНА ДРАГОМИРОВА ЖЕКОВА – образование – висше, специалност – икономика и 

управление на индустрията, професионална квалификация – икономист по индустрията, 

икономист-счетоводител. 
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ЖЕЛЬО ИВАНОВ НЕНЧЕВ – образование- висше, специалност международен туризъм, 

степен магистър, професионална квалификация – икономист по туризъм,  съдебен експерт 

към МППИ – 1999/2003 г. 

ЖЕНЯ ТИХОМИРОВА ТОМОВА –  образование – висше, специалност – финанси, 

стопанско управление, квалификация – магистър по икономика, сертификат за оценител на 

недвижими имоти, сертификат за съдебен експерт-оценител на оборотни и дълготрайни 

активи.  

ЖЕЧКО ПЕНЧЕВ КОСТЕНСКИ – образование – висше, специалност – счетоводство и 

контрол, квалификация – икономист по счетоводната и финансово-контролна дейност, 

финансово, данъчен консултант,  професионална квалификация – съдебно-счетоводни 

експертизи, сертификат по МСС. 

ЖИВКА ИВАНОВА ЖЕЧЕВА –  образование – висше, специалност – ОПУП, 

квалификация – икономист по промишлеността. 

ЖИВКО ПЕТРОВ АТАНАСОВ –  образование – висше,специалност – ОПУП, 

квалификация – икономист по промишлеността,  лиценз за оценка на машини и 

съоръжения в сферата на строителството, машиностроенето и металообработващата 

промишленост. 

ЗЛАТИНА ЙОРДАНОВА ВЪНЧЕВА –  образование – висше, специалност – икономика 

и управление на промишлеността, квалификация – икономист, организатор на 

промишленото производство, средно образование- специалност администратор – 

информатор,  сертификат за експерт по съдебно-счетоводни и финансово-ценови 

експертизи, професионална квалификация – специалност – педагогика, професионална 

квалификация – учител. 

ЗЛАТИНКА ЛЕФТЕРОВА СТОЯНОВА – образование – висше, специалност – 

счетоводна отчетност, квалификация – икономист-счетоводител,  диплома за дипломиран 

експерт-счетоводител, дипломиран одитор. 

ЗЛАТКА ИВАНОВА ГРИГОРОВА –  образование – висше, специалност – счетоводство 

и контрол, квалификация – магистър по икономика, специалност – организация и 

управление на селското стопанство , квалификация – агро-икономист,  преквалификация – 

педагогика, учителска правоспособност, лиценз за оценка на земеделски земи, 

подобренията и насажденията върху тях, вещо лице по чл. 19а, ел.8 от ЗСПЗЗ, 

професионална квалификация – управление на проекти, подготовка , разработка и 

управление на проекти, финансирани от ЕС, удостоверение – сертификат за обучение на 

инспектори по качество на дейността на регистрираните одитори, професионална 

квалификация – магистър по стопанско управление, „ Управление на европейски проекти”- 

Молба с вх. № 464/05.05.2021 г. за отписване  

ИВАН ВЕЛИНОВ СКАРЛАТОВ – образование – висше, специалност – счетоводство и 

контрол, професионална квалификация- икономист-счетоводител, специализация – 

организация на отчетността на търговските дружества, свидетелство за професионална 

квалификация – съдебно-счетоводни експертизи. 

ИВАН ЗДРАВКОВ ЯНЕВ – образование – висш, специалност – международни 

отношения, следдипломна квалификация – съдебно-счетоводни експертизи. 

ИВАН СТОЯНОВ ДОБРЕВ –  образование – висше, специалност – технология и 

управление на транспорта, магистър инженер, член на СНАТЕБ, свидетелство за 

професионална квалификация – оперативно счетоводство, сертификат за експерт по 

финансово-икономически проблеми, сертификат за консултант по оценки на недвижими 

имоти и земеделски земи, оценка и продажби , удостоверение за автотехнически 
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експертиза, сертификат „енергийна ефективност“, удостоверение за завършено обучени по 

немски език -  нива А 1, А 2, В 1. 

ИВАН СТОЯНОВ ИВАНОВ –  образование – средно-специално, специалност – 

икономика, планиране, отчетност на селското стопанство, квалификация – счетоводител, 

свидетелство за професионална квалификация за съдебен експерт – финансови ценови 

проблеми. 

ИВАН СТОЯНОВ ИВАНОВ – образование – висше, магистър, специалност – 

счетоводство и контрол, квалификация – икономист-счетоводител. 

ИВАН ТОДОРОВ КУКУРИНКОВ – образование – висше, специалност управление и 

икономика на аграрно-промишлено производство, квалификация – икономист по аграрно-

промишлено производство, лиценз за оценка на недвижими имоти, оценител на 

земеделски земи.  

ИВАНКА КОСТАДИНОВА ГОЛЕВА – образование – висше, специалност – счетоводна 

отчетност, квалификация – икономист-счетоводител, вещо лице по чл.19а, ал.8 ЗСПЗЗ, 

следдипломна квалификация – съдебно-счетоводни експертизи, сертификат за експерт-

оценител на недвижими имоти, сертификат за оценител на земеделски земи, подобренията 

върху тях и трайните насаждения. – Заявление с вх. № 318/01.03.2021 г. за отписване. 

ИВЕЛИНА ЙОРДАНОВА ПОПОВА- образование – висше, специалност – магистър по 

стопанско управление, квалификация – икономист-организатор на промишленото 

производство, квалификация по счетоводство, финанси и контрол. 

ИВЕЛИНА НИКОЛОВА СТОЙЧЕВА – образование – висше, специалност ОПОИИ 

/организация, проектиране и обработка на икономическата информация /, квалификация – 

икономист организатор, сертификат за оценител на цели предприятия, лиценз за оценка на 

цели държавни и общински предприятия, преобразувани или непреобразувани в търговски 

дружества,удостоверение от НУЦ по информатика за модул по РОС/ВП управляващи и 

сервизни програми. Помощни програми. Сортиране-смесване.СУФИ. 

ИЛИАНА НИКОЛАЕВА ВЪЛКАНОВА – АНГЕЛОВА – образование – висше, 

специалност – счетоводство и контрол, професионална квалификация – магистър по 

икономика. 

ИРЕНА СТОЯНОВА БАЛДЖИЕВА – образование – висше, специалност – счетоводство 

и контрол, квалификация – икономист по счетоводната и финансово-контролната дейност,  

ревизор корпоративни финанси. 

ЙОНКА БОРИСОВА КОЛЕВА –  образование – висше, специалност – счетоводна 

отчетност, квалификация – икономист, счетоводител. 

ЙОРДАНКА ГЕОРГИЕВА КОСТАДИНОВА – образование – висше, специалност – 

икономика на строителството, квалификация – икономист по строителство,  сертификат – 

съдебно-счетоводни експертизи, експерт-вещо лице, сертификат МСС. 

КАЛИНА ГЕОРГИЕВА ДРАГНЕВА – образование – висше, магистър, специалност – 

счетоводство и контрол, счетоводство и одит на нефинансови предприятия, 

професионална квалификация – икономист-счетоводител, образование – полувисше, 

специалност – организация и управление на бизнеса, квалификация – мениджър. 

КАЛИНКА СТОЯНОВА НОВАКОВА –  образование – висше, специалност – 

счетоводство и контрол , квалификация – магистър по икономика,  квалификация – 

съдебен експерт, сертификат за експерт-оценител на ДМА и оборотни средства, 

сертификат за вътрешен одитор на интегрирани системи за управление, сертификат по 

МСС. 
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КАТЯ ДОНЧЕВА ВАСИЛЕВА –  образование- висше, специалност – счетоводна 

отчетност, квалификация – икономист-счетоводител,  допълнителна квалификация – 

съдебно-счетоводни експертизи, сертификат-експерт-оценител на недвижими имоти и 

земеделски земи. 

КЕТА АНГЕЛОВА ДЕЧЕВА –  образование – висше, специалност – стокознание, 

специалност – стокознание, следдипломна квалификация – експерт-проверител на измами, 

съдебно-счетоводни експертизи. 

КИРИЛ ДИМЧЕВ КАЗАКОВ –  образование – висше, специалност – счетоводство и 

контрол, квалификация – икономист – счетоводител,  сертификат „Практически анализ на 

финансовите отчети“, сертификат „Данък при източника и прилагането на СИДДО“, 

сертификат „Експертен анализ на промените в данъчното и осигурителното 

законодателство. ЗКПО, ЗДДС, ЗДДФЛ и КСО. Годишно данъчно приключване“, 

сертификат за трансферно ценообразуване, сертификат по МСС. 

КИРИЛКА ИВАНОВА ИВАНОВА –  образование – висше, специалност – икономика на 

промишлеността, квалификация – икономист по промишлеността и материално-

техническото снабдяване,  допълнителна квалификация – вещо лице по чл. 19 а, ал. 8 

ЗСПЗЗ. 

КОНСТАНТИН КАЛУСТ  КАИКЧИЯН –  образование – висше, специалност – 

стопански и финансов контрол, професионална квалификация – магистър по икономика. 

КОСТА РУСЕВ КОСТОВ – образование – висше, специалност счетоводство и контрол, 

квалификация – икономист по счетоводната и финансово-контролната дейност. 

КРАСИМИР ДИМОВ ГРОЗЕВ –  образование – висше, специалност – организация на 

производството и управление в транспорта, квалификация – икономист по транспорта, 

съдебен експерт на МППИ, сертификат за квалификация – експерт по съдебно-счетоводни 

и финансови-ценови експертизи, сертификат – преобразуване, ликвидация, 

несъстоятелност, счетоводни и данъчни проблеми при изготвянето на съдебните 

експертизи, трансферно ценообразуване, методи при изготвянето на съдебните експертизи, 

сертификат за експерт-оценител на машини и съоръжения, активи – движимо имущество, 

методология, проблеми и аспекти, съдебно стокови експертизи – оценка на активи, 

съдебно-финансови експертизи, съдебно – счетоводни експертизи – данъчни и 

осигурителни експертизи, вътреобщностни доставки и Интрастат. 

КРАСИМИР СТОЯНОВ ДИМИТРОВ –  образование – висше, специалност –подвижен 

железопътен транспорт, квалификация – машинен инженер, специализация – 

вагоностроене и вагонно стопанство, следдипломна специализация – специалност – 

приложна математика, специалност – инженер-специалист. 

КРАСИМИР СТОЯНОВ СТОЯНОВ – образование – висше, специалност – счетоводство 

и контрол, стопанско управление, професионална квалификация – магистър по икономика, 

допълнителна квалификация – дипломиран експерт-счетоводител, регистриран одитор. 

КРАСИМИР ТЕНЕВ ТЕНЕВ –  образование – висше, специалност – икономика и 

управление на транспорта, квалификация – икономист по транспорта. 

 ЛИЛИЯ СТАНКОВА ПЛАЧКОВА – образование – висше , специалност – икономика и 

управление на търговията БАТО, квалификация  - дипломиран икономист по търговията, 

лиценз за оценка на недвижими имоти, сертификат за оценка на търговските предприятия 

и вземания, оценител на земеделските земи, вещо лице по чл.19а ал.8 ЗСПЗЗ, сертификат 

за експерт по съдебно-счетоводни и финансови-ценови експертизи, сертификат от 

Камарата на независимите оценители в България за оценка на недвижими имоти. 
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ЛЮБИМКА ПЕТРОВА ВЪЛКОВА –  образование – висше, степен магистър, 

специалност – счетоводство и контрол, професионална квалификация – икономист, 

счетоводител. 

ЛЮБКА АНГЕЛОВА ИВАНОВА – образование – висше, специалност – икономическа 

информатика, квалификация – икономист по социално икономическа информация. 

ЛЮДМИЛА ЙОВЧЕВА КУДЕВА –  образование – висше, специалност – стокознание, 

квалификация – стоковед. 

МАРГАРИТА МИТКОВА ПОПОВА –образование – висше , специалност – финанси, 

професионална квалификация – магистър по икономика, образование – средно- 

специално, специалност – банково, застрахователно и осигурително дела, професионална 

квалификация икономист-счетоводител. 

МАРИАНА АНАСТАСОВА ДОБРЕВА – образование – висше, специалност – 

индустриален мениджмънт, професионална квалификация – инженер икономист, 

удостоверение за квалификационен курс – обучение по трудово право, сертификат – 

законосъобразно прекратяване на трудовите договори и защита интересите на 

работодателя при уволнение. 

МАРИАНА ДИМОВА АНГЕЛОВА – образование – висше, специалност – маркетинг и 

планиране, квалификация – икономист-счетоводител, сертификат за експерт-оценител на 

недвижими имоти, регистрирана в КНОБ по Закона за независимите оценители, 

квалификация – право, икономическа педагогика, сертификат за експерт по съдебно-

счетоводни и финансово-ценови експертизи, сертификат за експерт –оценител на 

благородни метали, бижута и скъпоценни камъни. 

МАРИЯ ДИМИТРОВА ДОШЕВА – образование – висше, специалност – счетоводство и 

контрол, квалификация – икономист-счетоводител,  професионална квалификация – 

съдебно-счетоводни експертизи, МСС. 

МАРИЯ ИВАНОВА НИКОЛОВА –  образование – висше, специалност – международни 

икономически отношения, квалификация – икономист-международник, диплома средно 

образование ЕСПУ с преподаване на английски език. 

МАРИЯ ПЕТКОВА ДИМИТРОВА –  образование- висше, специалност – маркетинг, 

квалификация – магистър по икономика. 

МАРИЯ СТОЯНОВА НИКОЛОВА – образование – висше , специалност – счетоводство 

и контрол, професионална квалификация – магистър по икономика  

диплома за правоспособност на дипломиран експерт-счетоводител, регистриран одитор. 

МАРИЯ СТОЯНОВА СТАЙКОВА –   образование – висше, специалност – счетоводство 

и контрол, професионална квалификация – икономист, образование – висше, специалност 

– публична администрация, квалификация – икономист – специалист по държавна 

администрация и управление, свидетелство за специализация и правоспособност – 

специалност банков контрол, сертификат за квалификация съдебен експерт-оценител на 

оборотни и дълготрайни активи,сертификат за квалификация – експерт по съдебно-

счетоводни и финансово-ценови експертизи, оценител на оборотни и дълготрайни активи. 

МАРИЯНА ПЕЕВА ПЕТКОВА –  образование – висше, магистър, специалност – 

финанси, професионална квалификация – магистър по икономика, професионална 

квалификация – отчетност, анализ и финансов контрол във фирмата. 

МИЛЕНА ГРИГОРОВА ДИМИТРОВА –   образование – висше, специалност – 

финанси, професионална квалификация – икономист . 
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МИЛЕНА ЖИВКОВА КЪНЕВА –   образование – висше, специалност  - икономика и 

управление на индустрията , квалификация – икономист по индустрия,  сертификат – 

вътрешен одитор в публичния сектор. 

МИЛИЦА ЯНЧЕВА ПИЛАШЕВА –   образование – висше, степен – магистър, 

специалност – икономика и управление на търговията, квалификация – икономист по 

търговия , вещо  лице в Агенцията по вписванията, следдипломна квалификация – 

счетоводство, финанси и контрол, оценител на недвижими имоти, оценител на земеделски 

земи, подобренията върху тях и трайните насаждения. 

МИЛКА КОЕВА СТОЯНОВА –  образование – висше, специалност – счетоводна 

отчетност, квалификация – икономист – счетоводител. 

МИТКО РУСЕВ МИТЕВ – образование – висше , специалност – икономика и управление 

на промишлеността, квалификация- икономист организатор на промишленото 

производство,  длъжност – директор сервизна дейност,  следдипломна квалификация – 

мениджмънт и стопански бизнес, икономист-организация на производството, машинен 

инженер, сертификат за оценителска правоспособност за оценка на машини и съоръжения , 

сертификат за експерт-оценител на инвестиционен проект, сертификат за оценка на 

машини и съоръжения, сертификат за експерт-оценител на инвестиционен проект, 

сертификат за оценка на машини и съоръжения , активи – движимо имущество, 

методология, проблеми и аспекти, сертификат за автоексперт-оценител, сертификат за 

вътрешни одитори, лиценз за оценка на машини и съоръжения в сферата на селското 

стопанство. 

МИХАИЛ ДИНЕВ ЗЛАТЕВ –  образование – висше, специалност – счетоводна отчетност  

квалификация – икономист счетоводител. 

НАДЕЖДА ГЕОРГИЕВА НИКОЛОВА - образование – висше, специалност – 

счетоводство и контрол, квалификация – икономист по счетоводната и финансово-

контролната дейност и квалификация учител, специалност –делови отношения, 

квалификация – посредник при делови контакти,  допълнителна квалификация – 

посредник при делови контакти. 

НАДКА КИРИЛОВА КАЛЧЕВА – ЛАЛЕВА – образование – висше, магистър, 

специалност – счетоводство и контрол, професионална квалификация – магистър по 

икономика. 

НАДЯ ХРИСТОВА СТАЙНОВА – образование – висше, магистър, специалност – 

счетоводство и контрол, квалификация – икономист-счетоводител. 

НАДЯ ЯНЧЕВА УЗУНОВА –  образование – висше,специалност – организация на 

производството и управлението в транспорта, квалификация – икономист по транспорта,  

сертификат – експерт по съдебно-счетоводни и финансово-ценови експертизи. 

НАТАЛИЯ ГЕОРГИЕВА КАРЧЕВА – образование – висше, специалност – икономика 

на труда и социалното дело, квалификация – икономист по труда, профил „Социално дело” 

– педагогически профил,  специализация – пенсионно осигуряване,  икономист по труда, 

квалификация специалист по социално осигуряване и пенсионно осигуряване. 

НЕВЯНА МИНКОВА СТОЯНОВА –  образование – висше, специалност – счетоводна 

отчетност, квалификация – икономист-счетоводител. 

НЕДЯЛКА ГЕНЧЕВА ЖЕЛЕВА – КОЛЕВА  -  образование – висше, специалност – 

счетоводство и контрол, счетоводство на нефинансови предприятия, квалификация – 

икономист счетоводител, специализация – счетоводен мениджмънт в търговските 

дружества,  професионална квалификация – съдебно-счетоводни експертизи. 
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НЕЛИ ПЕТКОВА ГАГАШЕВА –  образование – висше, специалност – икономика и 

управление на индустрията, квалификация – икономист – организатор на промишленото 

производство,  вещо лице по съдебно-икономически и счетоводни експертизи, медиатор,  

сертификат за квалификация – експерт по съдебно-счетоводни и финансово-ценови 

експертизи. 

НЕНКО МАРЧЕВ МАРКОВ –  образование – висше, специалност – счетоводна 

отчетност, квалификация – икономист счетоводител.  

НЕНЧО АТАНАСОВ НЕНЧЕВ – образование – висше, магистър, специалност – 

икономика и управление на промишлеността, квалификация – икономист по 

промишлеността, удостоверение – Стратегическо планиране на регионалното развитие. 

Управление в процеса на реализация на плановите документи, удостоверение  

Интегрирането на България в ЕС, сертификат за управленски умения, удостоверение за 

английски език за работа с институциите на ЕС. 

НИКОЛИНА ГЕОРГИЕВА ГАВРАИЛОВА –  образование – висше специалност – 

счетоводна отчетност, квалификация – икономист счетоводител. 

ОГНЯН ПЕНЧЕВ ГРЪНЧАРОВ –   образование – висше, специалност – счетоводство и 

контрол, квалификация – икономист-счетоводител. 

ПАСКАЛИНА ГЕОРГИЕВА БАНГЕЕВА –  образование – висше, специалност – 

счетоводство и контрол, професионална квалификация – икономист. 

ПЕПА ГЕОРГИЕВА ПАШОВА –  образование – висше, специалност – организация на 

производството и управление в строителството, квалификация – икономист по 

строителството, счетоводство и финансово-контролна дейност,    следдипломна 

квалификация – съдебно-счетоводни експертизи. 

ПЕТЪР ГЕОРГИЕВ ГЕОРГИЕВ – образование – висше, специалност – счетоводство и 

контрол, квалификация – икономист счетоводител. 

ПЕТЪР ПЕТРОВ ПЕТРОВ –  образование – висше, специалност – счетоводство и 

контрол , квалификация – дипломиран икономист по счетоводната и финансово-

контролната дейност,  диплома по бизнес администрация за финансови специалисти за 

завършено обучение по програма „банково дело”. 

ПЕТЬО СТОЯНОВ ДИМИТРОВ –  образование – висше, специалност – икономика и 

управление на туризма, квалификация – менажер в туризма, лиценз за оценител на 

недвижими имоти , удостоверение за оценка на земеделски земи. 

ПЕТЯ ВЪЛКОВА СТОЯНОВА –  образование – висше, специалност – икономика и 

управление на търговията, квалификация – икономист. 

ПЕТЯ НОВАКОВА НЯГОЛОВА -  образование – висше, специалност – счетоводна 

отчетност, квалификация – икономист счетоводител,  преквалификация със специалност – 

икономика, управление на промишлено производство, квалификация – организатор на 

производството в промишлеността, сертификат за експерт по съдебно-счетоводни и 

финансово-ценови експертизи. 

ПОЛИНА ГЕРАСИМОВА ХРИСТОВА –  образование – висше, специалност 

международни икономически отношения, професионална квалификация – магистър по 

икономика , специалност – финанси, образование – средно-специално, специалност – 

счетоводна отчетност , квалификация – икономист счетоводител. 

РАДОСЛАВА ДИМЧЕВА ДИМОВА – образование – висше, специалност – счетоводство 

и контрол, квалификация – магистър по икономика , специалност – маркетинг и 

мениджмънт. 
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РАДОСТИНА КИРОВА ИЛИЕВА – образование – висше, специалност – счетоводство и 

контрол, професионална квалификация – икономист, средно-специално образование , 

специалност – бизнес-администрация,  квалификация – икономист-организатор. 

РИЛКО ГОРАНОВ ГОРАНОВ – образование-висше, специалност икономика на 

промишлеността, квалификация – икономист,  лиценз за оценка на машини и съоръжения 

в сферата на машиностроителната и металообработващата промишленост, транспорта, 

хранително-вкусовата промишленост, оценител на движими активи, оценител на 

земеделски земи по чл.19а, ал.8 от ЗСППЗ, експерт-оценител на земеделски земи и трайни 

насаждения, вещо лице към Агенцията по вписванията. 

РОЗАЛИНА ПЕТРОВА МИЛЕВА – образование – висше, специалност – финанси , 

професионална квалификация- икономист. – Молба с вх. № 385 /12.04.2021 г. за отписване 

РОЗАЛИНА СТОЯНОВА ЛАЗАРОВА – образование – висше, специалност – счетоводна 

отчетност, квалификация – икономист, счетоводител. 

РОСИЦА ПЕТРОВА ПЕЧУРКОВА –  образование – висше, специалност – счетоводна 

отчетност, квалификация – икономист счетоводител,  дипломиран експерт-счетоводител, 

дипломиран одитор. 

РУСКА НИКОЛОВА ДИМИТРОВА –  образование – висше, специалност – финанси, 

международни икономически отношения, професионална квалификация – икономист, 

месторабота ОЦСЗУ, длъжност – икономист, финансов контрольор, специализация – 

специалист държавна администрация и международно право сертификат за експерт – 

оценител на инвестиционен проект, сертификат за експерт по съдебно-счетоводни  и 

данъчни експертизи, удостоверение за завършен курс по вътрешен и външен контрол на 

бюджетни средства. 

РУСЛАНА ПАВЛОВА СТОЯНОВА –  образование – висше, специалност – счетоводство 

и контрол, квалификация – икономист-счетоводител. 

СВЕТЛА ДИНЕВА ГЕНОВА –  образование – висше, специалност  - счетоводство и 

контрол, квалификация – икономист, специалност – математика, квалификация- 

математик, специализация – изследване на операциите, счетоводство, анализи контрол на 

търговската дейност, сертификат за експерт по съдебно-счетоводни и финансово-ценови 

експертизи. 

СЕВДАЛИНА ГРИГОРОВА ТОДОРОВА –  образование – висше, специалност – 

икономика и управление на индустрията, квалификация – икономист-организатор. 

СЛАВ СИМЕОНОВ ДИМОВ –  образование – висше, специалност – финанси, 

професионална квалификация – магистър по икономика, специалност – банково дело, 

професионална квалификация – икономист,сертификат за експерт – оценител на 

недвижими имоти и  земеделски земи,  удостоверение за професионална квалификация 

„Търговски мениджмънт“, удостоверение за завършен курс по английски език за 

напреднали. 

СЛАВКА ГЕОРГИЕВА МЕЧЕВА –  образование – висше, специалност – счетоводна 

отчетност , квалификация – икономист счетоводител. 

СОНЯ КРЪСТЕВА КРЪСТЕВА –  образование – висше, специалност – счетоводство и 

контрол, квалификация – дипломиран икономист по счетоводната и финансова контролна 

дейност. 

СТАНКА ДЕМИРЕВА АНДОНОВА –  образование – висше, специалност – счетоводна 

отчетност, квалификация – икономист счетоводител . 
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СТАНКА СТОЯНОВА ДАВИДОВА –  образование – висше, специалност – ОПУП , 

квалификация – икономист по промишлеността „хранително-вкусова“. 

СТЕФАН ХРИСТОВ КОРАДОВ –   образование – висше, специалност – счетоводна 

отчетност, квалификация – икономист счетоводител, дипломиран експерт-счетоводител, 

дипломиран одитор, сертификат от Камарата на независимите оценители в България за 

оценка на търговски предприятия и вземания. 

СТЕФКА ГЕНОВА ИВАНОВА –  образование – висше, специалност –икономика и 

управление на промишлеността, квалификация – икономист по промишленост,  

удостоверение за съдебен експерт, сертификат за експерт финансово-икономически и 

счетоводни експертизи.. 

СТОЙКА ВЕЛИКОВА ОНЧЕВА –  образование – висше, магистър, специалност – 

стокознание, квалификация – стоковед.    

СТОЯН ДИМИТРОВ СТОЯНОВ –  образование – висше , специалност финанси и 

кредит, професионална квалификация – икономист-застраховател.  

СТОЯН ДИМОВ ИНДЖОВ –  образование – висше, специалност – финанси, 

професионална квалификация – магистър по икономика. 

СЪБИНА ВАСИЛЕВА АРАБАДЖИЕВА –  образование – висше, специалност – 

счетоводство и контрол, квалификация – икономист по счетоводната и финансово-

контролната дейност,  свидетелство за професионална квалификация – съдебно-

счетоводни експертизи. 

ТАНЯ АНДОНОВА НЕДЕЛЧЕВА –  образование – висше, специалност – управление и 

икономика на АПП, квалификация – икономист АПП,  допълнителна квалификация –

оценител на цели предприятия и земеделски земи. 

ТАНЯ ДИМИТРОВА СТАНЕВА – образование – висше , специалност – счетоводство и 

контрол,  маркетинг, професионална квалификация – магистър по икономика,  сертификат 

за оценителска правоспособност за оценка на машини и съоръжения. 

ТАНЯ КОЙЧЕВА НИКОЛОВА –  образование – висше, специалност – ОПУП, 

квалификация – икономист по промишлеността, професионална квалификация – финансов 

мениджмънт, сертификат за експерт - оценител Финансово-икономически анализ на 

фирмата и изготвяне на бизнес план, удостоверение  „Прилагане на международни 

стандарти за финансови отчети в България” , сертификат за „Управление на разходите” , 

счетоводни услуги и съставяне  ГФО. 

ТАНЯ КОЛЕВА ПАМУКЧИЕВА –  образование – висше, специалност – финанси, 

професионална квалификация – икономист, втора специалност – икономика и управление 

на съобщенията, професионална квалификация – магистър по икономика. 

ТАНЯ КОСТАДИНОВА ГАБРАКОВА – МУТАФОВА –  образование –висше, 

специалност счетоводство и контрол,професионална квалификация – магистър по 

икономика, сертификат МСС. 

ТАНЯ ПЕТРОВА АЛЕКСИЕВА –  образование – висше, специалност – 

финанси,квалификация – икономист,  допълнителна квалификация МСС. 

ТАТЯНА ПАВЛОВА КЪНЧЕВА – образование – висше, специалност – счетоводство и 

контрол, квалификация – магистър по икономика, специалност – социални дейности,  

вписана в списъка на вещите лица по чл.19а, ал.8 ЗСПЗЗ, лиценз за оценител на 

недвижими имоти, сертификат за оценител на земеделски земи и подобренията върху тях. 

ТЕМЕНУЖКА ЯНКОВА СТЕФАНОВА –  образование – висше , специалност – 

счетоводна отчетност, квалификация – икономист счетоводител. 
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ТОДОР ДИМИТРОВ АНГЕЛОВ –  образование – висше, специалност – счетоводство и 

контрол,квалификация – икономист, образование – висше, специалност – стопанско 

управление, здравен мениджмънт, професионална квалификация – мениджър, сертификат 

за експерт финансово-икономически и счетоводни проблеми, сертификат – експерт-

оценител на оборотни и дълготрайни материални активи, сертификат МСС, удостоверение 

за подготовка на оператори на системи. 

ТОДОР ПЕНЧЕВ СТЕФАНОВ –  образование – висше, специалност – ОПОИИ, 

квалификация – организатор – икономист,  сертификат – експерт по съдебно-счетоводни и 

финансово-ценови експертизи. 

ТОДОР СИМЕОНОВ ГЕОРГИЕВ – образование – висше, специалност – финанси, 

професионална квалификация – икономист. 

ТОНИ ИВАНОВ ПЕТРОВ – образование – висше, специалност – финанси, 

професионална квалификация – магистър по икономика, допълнителна квалификация – 

дипломиран експерт-счетоводител, регистриран одитор. 

ТОНКА АЛЕКСАНДРОВА ЙОТОВА –  образование – висше, специалност – икономика 

на промишлеността, квалификация – икономист на промишлеността  квалификация – 

мениджмънт на фирма, лиценз за оценител на недвижими имоти, сертификат МСС. 

ТОНКА ЖЕКОВА ДЖАЛЕВА –  образование – висше, специалност – счетоводна 

отчетност, квалификация – икономист счетоводител, месторабота – свободна професия – 

вещо лице, трудов стаж 34 години, стаж вещо лице 25 години. 

ТОШКА ВАСИЛЕВА ГЕОРГИЕВА – образование – висше, специалност – счетоводна 

отчетност, квалификация – икономист счетоводител, специализация – организация и 

методология на счетоводната отчетност в промишлеността, допълнителна квалификация  

– икономист по счетоводно и финансово контролна дейност, консултант по финансово-

данъчно и осигурително законодателство, вътрешнообщостни доставки и интрастат. 

ХРИСТИНКА МАРКОВА ВАСИЛЕВА – образование – висше, специалност – 

икономика, организация на вътрешната търговия, квалификация – икономист по 

търговията, допълнителна квалификация – пенсионно и социално осигуряване. 

ХРИСТО ПЕРИКЛИЕВ ХРИСТОВ – образование висше, специалност – счетоводна 

отчетност,  свидетелство – диплом за професионална квалификация – съдебно-счетоводни  

експертизи; член на с-е „Камара на ВЛ в Бълария“ – председател – кл. Бургас,  

допълнителна квалификация – експерт-счетоводител, банково – финансов бизнес, 

оценител на недвижими имоти – регистриран член на КНОБ по Закона за независимите 

оценители, сертификат за оценка на машини и съоръжения, активи – движимо имущество, 

автоексперт-оценител, криминалистически експертизи, сертификат МСС, сертификат за 

автоексперт-оценител, сертификат за експерт – оценител на цели предприятия, дялове и 

акции от капитала им, разрешение за достъп до класифицирана информация до ниво 

„секретно“, уверение за експерт – консултант и хоноруван преподавател по съдебно-

счетоводни и икономически експертизи, банково счетоводство, счетоводство на малките и 

средни предприятия и фирми, съдебно-технически експертизи. 

ХРИСТО ПЛАМЕНОВ ПАНАЙОТОВ – образование – висше, специалност – публични 

финанси, професионална квалификация – магистър по икономика, професионална 

квалификация – подготовка, разработка и управление на проекти, финансирани от ЕС. 

ЦВЕТА ПЛАМЕНОВА МИНКОВА – образование – висше, специалност –финансово-

счетоводен мениджмънт, професионална квалификация – икономист-финансово-

счетоводен мениджмънт, специалност – стопанско управление, следдипломна 

квалификация – счетоводство, финанси и контрол. 
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ЦВЕТЕЛИН КИРИЛОВ ИВАНОВ –  образование – висше, специалност – икономика-

бизнес-администрация, професионална квалификация – икономист, специализация – 

маркетинг, реклама и бизнес- комуникации, допълнителна квалификация – митнически 

режими и процедури, международен транспорт, спедиция , интрастат. 

ЦОНКА АНГЕЛОВА СТОЯНОВА –  образование – висше, специалност – счетоводство 

и контрол, специалност – стопанско управление, професионална квалификация – магистър 

по стопанско управление, специализация – международно управление. 

ЮЛИЯН СТАНКОВ СТАНКОВ –   образование – висше, специалност – счетоводство и 

контрол, професионална квалификация – магистър по икономика. 

ЯНКА ДИМИТРАКЕВА  СТОЙЧЕВА – образование – висше,  магистър, специалност – 

ИОВТ, квалификация – икономист по търговията, образование – висше, специалност – 

публична администрация, допълнителна квалификация – ИОУ на образованието. 

 

 

4.КЛАС „СЪДЕБНО-ИКОНОМИЧЕСКИ ЕКСПЕРТИЗИ” 

4.3 Вид  Съдебно-стокова експертиза 

 

АТАНАСКА НИКОЛАЕВА КОЖУХАРОВА – образование – висше, специалност – 

счетодство финанси и контрол. 

БИЛЯНА МИХОВА БОЯДЖИЕВА – образование – висше, специалност – 

международен туризъм, професионална квалификация – магистър по туризъм, банкови и 

оценителски експертизи, контултант, медиатор. 

ВАНЯ ГЕОРГИЕВА ПЕТРОВА – образование – висше, специалност – икономика и 

управление на промишлеността. 

ВЕЛИКА ИВАНОВА КАЗАКОВА –  образование – висше, специалност стопански и 

финансов контрол, професионална квалификация -  магистър по икономика. 

 ВЕЧИСЛАВ ХРИСТОВ ЧАНКОВ –  образование – висше, специалност – 

застрахователно дело, квалификация – икономист – застраховател, профил „Социално 

дело”,  квалификация – съдебно-счетоводни експертизи, съдебно финансово-икономически 

експертизи, съдебно-стокови експертизи”, съдебен експерт-оценител на оборотни и 

дълготрайни активи”, експерт оценител на цели предприятия, дялове и акции от капитала 

им. 

ГАЛЯ СТЕФАНОВА МИХОВА – образование – висше, бакалавър, специалност – 

стопанско управление, професионална квалификация – стопански мениджър , 

специализация – управление на предприятия от горското стопанство, удостоверение за 

завършен курс  „Организация на счетоводната отчетност на фирмите“, удостоверение за 

професионално обучение  специалност „икономика и мениджмънт“. 

ГЕОРГИ СТЕФКОВ ИВАНОВ – образование – висше, магистър, специалност – 

финанси, специализация – банково дело,професионална квалификация – икономист 

банкер. 

ДИМИТРИНКА ИВАНОВА ГЕОРГИЕВА –  образование – висше, специалност – 

икономика и управление на промишлеността, диплом за правоспособност на дипломиран 

експерт-счетоводител, дипломиран одитор. 

 ДИЯН ПЕТРОВ ЩЕРЕВ – образование – висше, специалност  - икономика и управление 

на търговията. 
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ДОРА ЖЕЛЕВА ПАВЛОВА –  образование – висше, магистър , специалност – 

счетоводство и контрол, квалификация – икономист-счетоводител. 

ЖЕНЯ ТИХОМИРОВА ТОМОВА  –  образование – висше, специалност – финанси, 

стопанско управление,  квалификация – магистър по икономика, сертификат за оценител 

на недвижими имоти, сертификат за съдебен експерт-оценител на оборотни и дълготрайни 

активи.  

ИВАН СТОЯНОВ ИВАНОВ – образование – висше, магистър, специалност – 

счетоводство и контрол, квалификация – икономист-счетоводител. 

ИЛИАНА НИКОЛАЕВА ВЪЛКАНОВА – АНГЕЛОВА – образование – висше, 

специалност – счетоводство и контрол, професионална квалификация – магистър по 

икономика. 

 ИРЕНА СТОЯНОВА БАЛДЖИЕВА – образование – висше, специалност – 

счетоводство и контрол, квалификация – икономист по счетоводната и финансово-

контролната дейност. 

 КЕТА АНГЕЛОВА ДЕЧЕВА –  образование – висше, специалност – стокознание, 

квалификация – стоковед,  следдипломна квалификация – експерт-проверител на измами, 

съдебно-счетоводни експертизи. 

КОСТА РУСЕВ КОСТОВ – образование – висше, специалност счетоводство и контрол, 

квалификация – икономист по счетоводната и финансово-контролната дейност.   

КРАСИМИР ДИМОВ ГРОЗЕВ –  образование – висше, специалност – организация на  

производството и управление в транспорта, квалификация – икономист по транспорта, 

съдебен експерт на МППИ, сертификат за квалификация – експерт по съдебно-счетоводни 

и финансови-ценови експертизи, сертификат – преобразуване, ликвидация, 

несъстоятелност, счетоводни и данъчни проблеми при изготвянето на съдебните 

експертизи, трансферно ценообразуване, методи при изготвянето на съдебните експертизи, 

сертификат за експерт-оценител на машини и съоръжения, активи – движимо имущество, 

методология, проблеми и аспекти,  съдебно стокови експертизи – оценка на активи, 

съдебно-финансови експертизи, съдебно – счетоводни експертизи – данъчни и 

осигурителни експертизи, вътреобщностни доставки и Интрастат. 

ЛЮБИМКА ПЕТРОВА ВЪЛКОВА –  образование – висше, степен магистър, 

специалност – счетоводство и контрол, професионална квалификация – икономист-

счетоводител . 

ЛЮБКА АНГЕЛОВА ИВАНОВА – образование – висше, специалност – икономическа 

информатика, квалификация – икономист по социално икономическа информация. 

ЛЮДМИЛА ЙОВЧЕВА КУДЕВА – образование – висше, специалност стокознание, 

квалификация – стоковед. 

МАРГАРИТА МИТКОВА ПОПОВА –образование – висше , специалност – финанси, 

професионална квалификация – магистър по икономика, образование – средно-специално, 

специалност – банково, застрахователно и осигурително дела, професионална 

квалификация икономист-счетоводител. 

МАРИЯНА ПЕЕВА ПЕТКОВА –  образование – висше, магистър, специалност – 

финанси, професионална квалификация – магистър по икономика,професионална 

квалификация - отчетност,  анализ и финансов контрол във фирмата. 

МИЛЕНА ГРИГОРОВА ДИМИТРОВА – образование – висше, специалност –    

финанси, професионална квалификация – икономист. 
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НАНЮ ВАСИЛЕВ НИНОВ - образование – висше, специалност – стокознание,     

квалификация – стоковед,  лиценз – оценка на недвижими имоти, оценка на машини и 

съоръжения. 

НЕВЯНА МИНКОВА СТОЯНОВА –  образование- висше, специалност –    счетоводна 

отчетност, квалификация – икономист счетоводител. 

НЕЛИ ПЕТКОВА ГАГАШЕВА –  образование – висше, специалност – икономика и 

управление на индустрията, квалификация – икономист – организатор на промишленото 

производство,  вещо лице по съдебно-икономически и счетоводни експертизи, медиатор,  

сертификат за квалификация – експерт по съдебно-счетоводни и финансово-ценови 

експертизи. 

ОГНЯН ПЕНЧЕВ ГРЪНЧАРОВ – образование – висше, специалност –  счетоводство и 

контрол, квалификация – икономист счетоводител.  

ПЕТЯ ВЪЛКОВА СТОЯНОВА –  образование – висше, специалност – икономика и 

управление на търговията, квалификация – икономист. 

ПОЛИНА ГЕРАСИМОВА ХРИСТОВА –  образование – висше, специалност 

международни икономически отношения, професионална квалификация – магистър по 

икономика , специалност – финанси, образование – средно-специално, специалност – 

счетоводна отчетност , квалификация – икономист счетоводител. 

РАДОСЛАВА ДИМЧЕВА ДИМОВА –  образование – висше, специалност – 

счетоводство и контрол, квалификация – магистър по икономика , специалност – 

маркетинг и мениджмънт. 

РОЗАЛИНА ПЕТРОВА МИЛЕВА – образование – висше, специалност – финанси , 

професионална квалификация- икономист. – Молба с вх. № 385/12.04.2021 г. за отписване 

РОЗАЛИНА СТОЯНОВА ЛАЗАРОВА –  образование – висше, специалност – 

счетоводна отчетност, квалификация – икономист, счетоводител. 

СЕВДАЛИНА ГРИГОРОВА ТОДОРОВА –  образование – висше, специалност – 

икономика и управление на индустрията, квалификация – икономист-организатор. 

СЛАВ СИМЕОНОВ ДИМОВ –  образование – висше, специалност – финанси, 

професионална квалификация – магистър по икономика, специалност – банково дело, 

професионална квалификация – икономист,сертификат за експерт – оценител на 

недвижими имоти и  земеделски земи, удостоверение за професионална квалификация 

„Търговски мениджмънт“ , удостоверение за завършен курс по английски език за 

напреднали. 

СОНЯ КРЪСТЕВА КРЪСТЕВА –  образование – висше, специалност – счетоводство и 

контрол, квалификация – дипломиран икономист по счетоводната и финансова контролна 

дейност. 

СТОЙКА ВЕЛИКОВА ОНЧЕВА –  образование – висше, магистър, специалност – 

стокознание, квалификация – стоковед.     

СТОЙЧО ГЕОРГИЕВ ИВАНОВ –  образование – висше, специалност – икономика и 

управление на индустрията, квалификация – икономист организатор,  допълнителна 

квалификация – курс МСС, НСС. 

СТОЯН ДИМИТРОВ СТОЯНОВ –  образование – висше ,специалност финанси и 

кредит, професионална квалификация – икономист-застраховател. 

ТОДОР СИМЕОНОВ ГЕОРГИЕВ – образование – висше, специалност – финанси, 

професионална квалификация – икономист. 

ТОШКА ВАСИЛЕВА ГЕОРГИЕВА – образование – висше, специалност – счетоводна 

отчетност, квалификация – икономист счетоводител, специализация – организация и 
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методология на счетоводната отчетност в промишлеността, допълнителна квалификация – 

икономист  по счетоводно и финансово контролна дейност, консултант по финансово-

данъчно и осигурително законодателство, вътрешнообщостни доставки и интрастат. 

ХРИСТО ПЕРИКЛИЕВ ХРИСТОВ – образование висше, специалност – счетоводна 

отчетност,  свидетелство – диплом за професионална квалификация – съдебно-счетоводни  

експертизи; член на с-е „Камара на ВЛ в Бълария“ – председател – кл. Бургас,  

допълнителна квалификация – експерт-счетоводител, банково – финансов бизнес, 

оценител на недвижими имоти – регистриран член на КНОБ по Закона за независимите 

оценители, сертификат за оценка на машини и съоръжения, активи – движимо имущество, 

автоексперт-оценител, криминалистически експертизи, сертификат МСС, сертификат за 

автоексперт-оценител, сертификат за експерт – оценител на цели предприятия, дялове и 

акции от капитала им, разрешение за достъп до класифицирана информация до ниво 

„секретно“, уверение за експерт – консултант и хоноруван преподавател по съдебно-

счетоводни и икономически експертизи, банково счетоводство, счетоводство на малките и 

средни предприятия и фирми, съдебно-технически експертизи. 

ЦВЕТА ПЛАМЕНОВА МИНКОВА – образование – висше, специалност –финансово-

счетоводен мениджмънт, професионална квалификация – икономист-финансово-

счетоводен мениджмънт, специалност – стопанско управление, следдипломна 

квалификация – счетоводство, финанси и контрол.  

ЦВЕТЕЛИН КИРИЛОВ ИВАНОВ – образование – висше, специалност – икономика-

бизнес администрация, професионална квалификация – икономист, специализация – 

маркетинг, реклама и бизнес-комуникации,  допълнителна квалификация – митнически 

режими и процедури, международен транспорт, спедиция , интрастат. 

ЮЛИЯН СТАНКОВ СТАНКОВ –  образование – висше, специалност – счетоводство и 

контрол, професионална квалификация – магистър по икономика. 

ЯНКА ДИМИТРАКЕВА  СТОЙЧЕВА – образование – висше,  магистър, специалност – 

ИОВТ, квалификация – икономист по търговията, образование – висше, специалност – 

публична администрация, допълнителна квалификация – ИОУ на образованието. 

 

 

5. КЛАС „СЪДЕБНИ ИНЖЕНЕРНО-ТЕХНИЧЕСКИ 

ЕКСПЕРТИЗИ” 
5.1 Съдебна инженерно-техническа експертиза 

 

АНАСТАСИЯ РАДЕВА ПАСКАЛЕВА –  образование – висше, специалност – 

зооинженерство, професионална квалификация – магистър по зооинженерство-

комбинирани фуражи и хранене, друга специалност – технология на храните , 

професионална квалификация – инженер по технология на храните,свидетелство за 

професионална квалификация – управление на качеството на храните и напитките. 

АНГЕЛ ГЕОРГИЕВ ГЕОРГИЕВ -   образование – висше, специалност – съобщителна и 

осигурителна техника и системи, квалификация – инженер по електроника и автоматика .  

АНЕТА ГЕОРГИЕВА СТАЛЕВА –  образование – висше, специалност – разработка на 

полезни изкопаеми, квалификация – минен инженер и технолог,  професионална 

квалификация – пълна проектантска правоспособност, сертификат за система за 

управление за здравето и безопасността при работа, осигуряване на здравето и 
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безопасността при работа, осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд при 

извършване на строителни и монтажни работи, удостоверение за координатор по 

безопасност и здраве в строителството, у-ние от Национален център по хигиена , 

медицинска екология и хранене.  

АСЕН ПЕТКОВ ИЛИЕВ –  образование – висше, степен – бакалавър, специалност : 

информатика, професионална квалификация – информатик.  

АТАНАС АНДРЕЕВ ЧЕРВЕНКОВ –  образование – висше, специалност – съдебни 

инженерно-технически експертизи, професионална квалификация – магистър инженер, 

образование – висше, специалност – комуникации и електронизация за възобновяеми 

енергийни източници, професионална квалификация – магистър инженер,  специалност – 

комуникационна техника и компютърни мрежи, професионална квалификация – инженер 

по комуникации, удостоверение за допълнително обучение – техническа безопасност на 

нефто и газопроводи. 

АТАНАС ДРАГНЕВ ДОНЧЕВ -  образование – висше, специалност – подвижен 

железопътен състав, квалификация -  машинен инженер , лиценз за оценител на машини и 

съоръжения в сферата на транспорта и строителството , сертификат за оценител на 

машини и съоръжения, член на Съюза на независимите автотехнически експерти в 

България, автоексперт.   

БЕРДЖ НИГОХОС ТОПУЗЯН -  образование – висше, специалност – експлоатация на 

автомобилния транспорт, квалификация –  машинен инженер,   лиценз за оценка на 

машини и съоръжения, професионална квалификация – удостоверение за  автотехническа 

експертиза, съдебно-инженерно технически експертизи, удостоверение от Център за 

усъвършенстване на ръководни кадри по международен туризъм  Бургас за положен изпит 

по английски и руски език,  член на Камарата на независимите оценители  

БИСЕРКА ПЕТКОВА АТАНАСОВА –  образование – висше, специалност – технология 

на микроб. и ферм. продукти, квалификация  - инженер- технолог по „Технология на 

виното и високоалкохолните напитки”,   педагогическа правоспособност.  

БОГДАНА ДИМОВА АПОСТОЛОВА  -  образование – висше, специалност – 

технология и управление на транспорта, квалификация – инженер по транспорта,   

специалност – съдебни автотехнически експертизи и безопасност на движението, 

професионална квалификация – магистър инженер, консултант по безопасност при превоз 

на опасни товари по шосе ADR,  удостоверение  за консултант по безопасността при 

превоз на опасни товари по шосе  от клас 7, удостоверение за консултант по безопасността 

при превоз на опасни товари по шосе от клас 2, удостоверение за консултант по 

безопасността при превоз на опасни товари по шосе от класове 3, 4.1,4.2,4.3,5.1,5.2,6.1,6,2, 

8,9 , професионална квалификация – съдебно-технически експертизи.  

БОЙЧО ГОЧЕВ УЗУНОВ – образование – висше, специалност – автоматизация на 

производството, квалификация – електроинженер, удостоверение за завършен курс за 

противопожарна охрана, удостоверение за квалификация – противопожарна техника и 

безопасност . 

ВАСИЛ АТИЛОВ РЯПОВ -  образование – висше, специалност - минна 

електромеханика, енергетика и електрообзавеждане, квалификация -  минен инженер-

електромеханик , средно образование , специалност -  строителство и архитектура , 

квалификация – среден техник по строителство и архитектура,  диплома за кандидат на 

техническите науки.   
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ВЕЛИЧКО НИКОЛОВ ПРАМАТАРОВ –  образование – висше,   специалност – съдебни 

автотехнически експертизи и безопасност на движението, професионална квалификация – 

магистър инженер, специалност – технология и управление на транспорта, професионална 

квалификация – инженер по транспорта, свидетелство за професионална квалификация – 

инструктор за обучение на водачи на МПС. 

ВИКТОР ГЕОРГИЕВ АТАНАСОВ –  образование – висше, специалност – машинен 

инженер, технология на машинността.  

ВИОЛЕТА МАРКОВА ИЛИЕВА – образование – висше, специалност – технология на 

каучука и пластмаси, квалификация -  инженер-химик, специализация – управление на 

администрацията, специализация – съвременни педагогически технологии, удостоверение 

за специализация  – европейска административна практика, удостоверение за 

специализация – организация на административната дейност и процеси, свидетелство за 

квалификация  като учител по химия, свидетелство за квалификация – технология на 

пластмасите, квалификация – педагогика , учител.  

ГАЛИНА ЖЕЛЯЗКОВА БАЙЧЕВА –  образование – висше, специалност – технология 

на силикатите, квалификация – инженер-химик, следдипломна квалификация  - публична 

администрация и европейска интеграция, удостоверение за професионална квалификация 

за завършен курс за изпълнение на длъжности в държавните органи и органи за местно 

самоуправление, ведомствата , организациите и учрежденията, чиито функции са свързани 

с отбранително-мобилизационната подготовка, сертификат от ОС на БЧК – Бургас за 

обучителен модул по „Контрол и управление на стреса в работната среда“, сертификат за 

обучение „Управление , координация и контрол при възникване на бедствия, пожари и 

извънредни ситуации“ за ръководни служители на ГДПБЗН- МВР и представители на 

областните и общински администрации, сертификат „Умения за ефективно общуване и 

решаване на конфликти. Психологическа подкрепа и комуникация по време на кризисна 

ситуация“, сертификат  „Специализирано обучение по ефективна комуникация за 

членовете на Звеното за стратегическа комуникация на Община Бургас“,сертификат за 

обучение за „Работа с телеметрични хидрометрични станции за измерване на ниво и 

скорост на покачване на водите и количество валежи и приложен софтуер за събиране и 

обработка на данни в реално време“,сертификат от курс за „Използване на 

информационната система за управление на водите на Община Бургас при опасност и при 

наводнение“, удостоверение за прилагане на ЗЗКИ, сертификат за професионална 

квалификация по документална сигурност, удостоверение за обучение по здравословни и 

безопасни условия на труд за условията и реда за провеждане на периодично обучение и 

инструктаж на работниците и служителите по правилата за осигуряване на здравословни и 

безопасни условия на труд ,  разрешение за достъп до класифицирана информация ниво 

„секретно“ , валидно до 11.04.2022 г. 

ГАЛИНА МИХАЙЛОВА БЕНОВА –  образование – висше, специалност технология на 

минното производство, квалификация – минен инженер технолог,  удостоверение за  

квалификационен курс по контрол и анализ на рудничното проветряване , удостоверение 

за завършено обучение по здравословни и безопасни условия на труд, удостоверение за 

обучение за „осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд при извършване на 

СМР”, удостоверение за кореспондентско обучение „Политика , законодателство и 

практика на Европейския съюз за осигуряване на безопасност и здраве при работа”.  

ГЕОРГИ  ЖЕЛЯЗКОВ ГАВРИЛОВ - образование – висше, специалност – 

противопожарна техника и безопасност , квалификация - инженер по противопожарна 

техника и безопасност .  
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ГЕОРГИ БЛАГОЕВ ТИМНЕВ –  образование – висше, специалност - машинен инженер 

– транспорт и енергетика, промишлена топлоенергетика,  педагогическа правоспособност 

– учител по практика  ДВГ,  специалност от средно образование – автомонтьор,   

удостоверение за ограничена проектантска правоспособност – топло-снабдяване , 

отопление, вентилация и климатизация  ,  сертификат за автоексперт – оценител, 

независим експерт-оценител машини и  съоръжения, пътни превозни средства, учебни 

центрове и пътни съоръжения .  Вписан в Агенция за обществени поръчки – уникален 

номер ВЕ-1774. 

ГЕОРГИ ГЕОРГОВ ГЕОРГИЕВ -  образование – висше, специалност -  маркшайдерство  

квалификация - минен инженер-маркшайдер ,  свидетелство  за правоспособност от 

Агенция по кадастъра по чл. 12, т. 7 от ЗКИР, сертификат от Камара на инженерите по 

геодезия за вписване в регистъра на правоспособни лица по кадастър към Агенция 

кадастър, удостоверение за член на КИИП към секция „Геодезия , приложна геодезия и 

ландшафт”, удостоверение за пълна проектантска правоспособност от КИИП .  

ГЕОРГИ ДИМИТРОВ КАРЛОВ – обра6зование – висше, степен – магистър,  

специалност: инженер-корабоводител, професионална квалификация  - стопанско 

управление,   специализация – управление на флота и пристанищата.  

ГЕОРГИ ХРИСТОВ КАРАМАРКОВ – образование – висше, магистър, специалност – 

съдебни инженерно-технически експертизи и техническа безопасност, професионална 

квалификация – магистър инженер, военна квалификация – офицер ВВС – военен инженер 

по радиооборудване на лет. ап. , инженер по радиоелектроника. 

ГРИГОР ГЕОРГИЕВ ВЕСОВ –  образование – висше , специалност – хим.технология на 

текстилните влакна , квалификация – инженер-химик, специализация – повишаване 

устойчивостта на химическата промишленост при изключителни обстоятелства , 

свидетелство за специализация и правоспособност – експерт по оценка на въздействието 

върху околната среда.  

ГРИГОРИЙ ДИМИТРОВ МАНОЛОВ  -  образование – висше , специалност – двигатели 

с вътрешно горене, квалификация – машинен инженер.     

ДИАНА МАТЕВА ТЕРЗИЕВА –  образование – висше , специалност – технология на 

металите и металообработващите машини, квалификация – машинен инженер,   

допълнителна квалификация – сертификат за оценка на машини и съоръжения.   

 ДИАНА ПЕТКОВА ВОДЕНИЧАРОВА -  образование – висше, специалност – 

електроника, квалификация – магистър – инженер , професионална квалификация - 

съдебно-технически експертизи, специалност от средно образование – експлоатация на 

съобщителните устройства, квалификация - техник.   

ДИАНА СТЕФАНОВА ИЛИЕВА – образование – висше, магистър, специалност – 

съобщителна и осигурителна техника и системи, професионална квалификация – инженер 

по електроника и комуникации, специализация – телекомуникационни мрежи, 

удостоверение за професионална компетентност за автомобилен превоз на товари по 

Регламент /ЕО/  № 1071/2009 на ЕП. 

ДИЛЯН ДИМОВ КОЙКОВ –  образование – висше, специалност – електрически машини 

и апарати, професионална квалификация – специалист.   

ДИМИТРИЙКА ВАСИЛЕВА ЛЪВЧИЕВА – образование – висше, специалност – нефт и 

газ, квалификация – инженер химик,  диплом за  кандидат на техническите науки, 

удостоверение за завършен курс  „Здравословни и безопасни условия на труд и управление 

на предприятието” , специалист по химия и технология на нефта и газа; качество на горива 

и нефтени продукти; разпределение и снабдяване с природен газ; системи на управление : 
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Система за управление на качеството съгласно ISO 9001:2008, Система за управление на 

околната среда съгласно ISO 14001:2005, Система за управление на здравословни  и 

безопасни условия на труд съгласно OHSAS 18001  и Система за безопасност на храните  

(НАССР), допълнителна квалификация – водещ одитор по ISO 9001:2008, одитор по ISO 

14001:2005, специалист по НАССР, OHSAS 18001.  

ДИМИТРИНА СТОЯНОВА СТОЯНОВА – образование – висше, специалност геодезия, 

фотограметрия и картография, квалификация – инженер по геодезия, фотограметрия и 

картография, сертификат  за регистрация на магистър – инженер геодезист в регистъра на 

правоспособните лица по кадастър на Агенция по геодезия, картография и кадастър и 

притежава правоспособност по геодезия и кадастър, удостоверение за пълна проектантска 

правоспособност  по части геодезия, приложна геодезия, вертикално планиране, 

трасировъчни проекти и планове , планове за регулация,сертификат за оценка на 

недвижими имоти.  

ДИМИТЪР АНГЕЛОВ КЪНЧЕВ –  образование – висше, специалност – автоматизация 

на производството, квалификация – електроинженер .  

ДИМИТЪР ХРИСТОВ ПАПАНЧЕВ –  образование – средно , професия – автомобилен 

монтьор, квалификация – автомонтьор,  удостоверение за професионална компетентност за 

международен автомобилен превоз на товари.  

ДИМИТЪР ЮЛИЯНОВ МАКЕДОНСКИ – образование – висше, специалност – 

машиностроителни технологии и производствена техника, специализация – технология на 

металите и металообработващата техника , професионална квалификация – машинен 

инженер. 

 ДИНКО ИВАНОВ ДИНЕВ –  образование – висше, специалност – геодезия 

фотограмeтрия и картография, квалификация – инженер по гоеодезия , фотограметрия  и 

картография , удостоверение за пълна проектантска правоспособност,  регистриран в 

Агенция по кадастъра – геодезия, приложна геодезия и  ландшафт.  

ДИНКО ЙОРДАНОВ ДИНЕВ -   образование – висше, специалност -  двигатели с 

вътрешно горене, квалификация - машинен инженер ,  лиценз за оценител на машини, 

съоръжения в сферата на машиностроителната промишленост, транспорта, строителството 

и химическата и нефтопреработвателна промишленост, лиценз за оценител на цели 

държавни и общински предприятия , преобразувани или непреобразувани в търговски 

дружества.  

ДОБРИНКА ГЕОРГИЕВА ТОДОРОВА-  образование – висше, специалност – 

счетоводна отчетност,квалификация – икономист – счетоводител, образование висше, 

специалност – механично уредостроене, квалификация – машинен инженер, 

специализация – конструиране на прецизни механизми.  

ДОБРОСЛАВ ГЕОРГИЕВ СЛАВОВ –  образование – висше, специалност – 

електроника, магистър - инженер , специалност – съдебно инженерно-технически 

експертизи и техническа безопасност, професионална квалификация – магистър инженер,  

специалност – инженеринг и експлоатация на енергийни системи, магистър 

електроинженер, удостоверение за безопасност на труда,сертификат „Защита при бедствия 

и аварии“, сертификат „Оказване на първа долекарска медицинска помощ, самопомощ и 

взаимопомощ“. 

ДОНКА ДИМОВА ПЕТРОВА – образование – висше, специалност – стопанско 

управление,квалификация – магистър по стопанско управление,  месторабота – частна 

практика като независим оценител ,  сертификат от Камарата на независимите оценители 

на България за оценка на недвижими имоти, удостоверение от МЗХ за  вещо лице по чл. 19 
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а, ал. 8 от ЗСПЗЗ, сертификат за оценка на машини и съоръжения , активи – движимо 

имущество, оценка на стойността.  

ЕВГЕНИ БРАТАНОВ БРАТАНОВ –  образование – висше, специалност – 

хидромелиоративно строителство, квалификация – строителен инженер по 

хидромелиоративно строителство.  

ЕЛЕНА РУСКОВА АНГЕЛОВА –  образование –  висше, специалност -  електрически 

машини и апарати , квалификация – специалист ЕМА, образование – средно специално  , 

специалност – автоматизация на производството, квалификация – техник,  допълнителна 

професионална квалификация – учител, сертификат за квалификация „експерт – оценител 

на машини, съоръжения и оборотни средства”, допълнителна квалификация - мениджър и 

управител на заведение за обществено хранене, сертификат  за интензивен курс на 

обучение по английски език.  

ЕЛИСАВЕТА ГЕОРГИЕВА КЕХАЙОВА –  образование – висше , специалност – 

обработка на металите чрез пластична деформация, квалификация – инженер-металург,  

сертификат за оценка на недвижими имоти и земеделски земи,новите европейски 

стандарти за оценяване на недвижими имоти. 

 ЖАСМИН ВАСИЛЕВ ШАРОВ –  образование – висше, електроинженер – 

ел.снабдяване и ел.обзавеждане,  сертификат за  автоексперт, автотехническа експертиза – 

проблеми, методика, пазарна стойност, методология за експертиза на ПТП, сертификат за 

придобиване на знания и умения по информационно-методическо съдържание на 

оценителски доклад за недвижими имоти, технически експертизи, относно пожари с 

електрическо обзавеждане на МПС, машини, съоръжения, сгради и други, оценки на 

недвижими имоти. 

ЖЕЛКА ТИЛЕВА  ФИЛИПОВА – образование – висше, специалност – технология на 

неорганичните вещества, квалификация – инженер – химик, преквалификация – 

металургия на черните метали, квалификация – инженер – металург,  свидетелство за 

професионална квалификация – съдебно-технически експертизи, сертификат за обучение 

по счетоводство за средно напреднало ниво ІІ.  

ЖИВОМИР ГЕОРГИЕВ СТЕФАНОВ  -  образование – висше, специалност – двигатели 

с вътрешно горене, квалификация – машинен инженер. 

ЖОЗЕФИНА ИЛИЕВА ТРАНЧЕВА -  образование – висше, специалност – транспортно 

строителство–железопътно строителство, квалификация – строителен инженер по 

транспортно строителство,  сертификат за консултант по оценки и продажби на 

недвижими имоти и земеделски земи, удостоверение за оценител на недвижими имоти.  

ЖОРЖ МАРДИК СУИЧМЕЗЯН –  образование – висше, специалност – технология  на 

каучука и пластмасите, квалификация – инженер – химик ,  удостоверение – 

правоспособност да ръководи дезинфекционни, дезинсекционни и дератизационни 

дейности.  

ЖУЛИЕТА АТАНАСОВА ЕДРЕВА -  образование – висше, специалност – промишлена 

топлотехника , квалификация -  машинен инженер, степен – магистър,  образование – 

висше, специалност – съдебни автотехнически експертизи и безопасност на движението, 

професионална квалификация – магистър инженер, следдипломна квалификация – 

съдебно-технически експертизи, удостоверение за професионална квалификация – 

обследване за енергийна ефективност на сгради и сертифициране на сгради,удостоверение 

за придобиване на трета квалификационна група по безопасност при работа в 

електрически уредби/мрежи с напрежение над 1000 V, удостоверение за допълнително 

обучение – безопасност на труда, член на Камарата на инженерите в инвестиционното 
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проектиране с пълна проектантска правоспособност по част „Отопление, вентилация, 

климатизация, хладилна техника  топло и газоснабдяване.“   

ЗДРАВКО  СТОЯНОВ  СТОЯНОВ –  образование – висше, специалност -  инженер-

технолог по полиграфическо производство, квалификация – техническо изследване на 

документи, номера на рама и двигатели на МПС, полиграфи, информация от GSM.  

 ЗЛАТКО ПЕЕВ КОСТАДИНОВ –  образование – висше,  магистър, специалност 

съобщителна техника, квалификация – електроинженер,     компютърен инженер,  дейност 

– проектиране  и изграждане на компютърни системи и локални мрежи, настройка , 

поддръжка и ремонт на компютърна и офис техника. Инсталиране и настройка на 

операционни системи, на компютърен приложен, системен и мрежови софтуер.   

Компютърен сервиз, работа с базово и системно програмно осигуряване, изграждане на 

компютърни мрежи. 

 ИВАН ГЕОРГИЕВ  ЩЕРЕВ -   образование – висше,  магистър, специалност - 

промишлено и гражданско строителство – технология, квалификация строителен инженер 

по промишлено и гражданско строителство ,  удостоверение за вписване в публичния 

регистър на лица, упражняващи технически контрол по част конструктивна на 

инвестиционните проекти, сертификат за експерт-оценител на земеделски земи, 

подобренията и трайните насаждения върху тях , сертификат за експерт оценител на 

недвижими имоти и сгради – паметници на културата,сертификат от КНОБ за оценка на 

недвижими имоти,лиценз за оценка на недвижими имоти, удостоверение за пълна 

проектантска правоспособност за включване в регистъра на КИИП  по части 

конструктивна, организация и изпълнение на строителството. 

ИВАН СТОЙЧЕВ АНТОНОВ –  образование – висше, специалност – промишлена 

топлотехника, квалификация – машинен инженер,  вентилация и климатизация на 

обществени, жилищни и промишлени сгради , длъжност – инвеститорски контрол , 

авторски надзор,  допълнителна следдипломна квалификация – мениджмънт.  

ИВАН СТОЯНОВ ДОБРЕВ – образование – висше, специалност – технология и 

управление на транспорта, магистър инженер, член на СНАТЕБ, свидетелство за 

професионална квалификация – оперативно счетоводство, сертификат за  експерт по 

финансово-икономически проблеми, сертификат за консултант по оценки на недвижими 

имоти и земеделски земи, оценка и продажби, удостоверение за  автотехническа 

експертиза, сертификат „енергийна ефективност, удостоверение за завършено обучение по 

немски език – нива А 1, А 2, В 1. 

ИВАН ФИНЕВ ИВАНОВ –  образование – висше , специалност – зенитно-технически 

войски, квалификация – офицер от ЗТВ – военен инженер по радиоелектронна техника, 

професионална квалификация – съдебно-технически експертизи. 

ИВАН ХРИСТОВ ИВАНОВ – образование – висше , специалност – машиностроителна 

техника и технологии, професионална квалификация – магистър – инженер, научна степен 

доктор по научната специалност  02.01.02 „Материалознание и технология на 

машиностроителните материали“ 

ИВАНКА ЯНЕВА ЯНЕВА –  образование – висше,  специалност:  технология на 

машиностроенето и металорежещи машини,  квалификация - машинен инженер , степен – 

магистър, специалност – финанси,   професионална квалификация – магистър по 

икономика,   сертификат за експерт-оценител на машини и съоръжения , активи.   

ИВЕЛИНА МИТКОВА ВАРДЕВА –  образование – висше, специалност – информатика, 

системно администриране, друга специалност – финанси, професионална квалификация – 

магистър по икономика, образователна и научна степен – доктор по информатика, 
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академична длъжност  доцент по научната специалност 02.21.04 „Компютърни системи, 

комплекси и мрежи“, професионално направление 5.3 Комуникационна и компютърна 

техника, допълнителна квалификация Mikrotik Akademy Trainer, свидетелство за 

чуждоезикова специализация  ниво В2 английски език. 

ИВО ГЕОРГИЕВ КОРАЛСКИ – образование – висше, специалност – химични 

технологии, квалификация – магистър инженер, образование – висше, специалност – 

топлинна и масообменна техника в химическата промишленост, квалификация – машинен 

инженер. 

ИЛИЯ   ДИНЕВ  КЕХАЙОВ -   образование – висше, специалност – земна артилерия, 

квалификация -   инженер по технология на машиностроенeто , следдипломна 

квалификация – съдебно-технически експертизи.   

ИЛКА ПЕТРОВА БАКАЛОВА –  образование - средно специално , специалност – 

геодезия и картография, квалификация – техник по геодезия и картография.   

 ИЛКО ДАМЯНОВ ЗЛАТЕВ –  образование – висше, специалност – комуникации и 

електронизация за възобновяеми енергийни източници, професионална квалификация – 

магистър инженер, инженер по комуникации, специалност  съдебни инженерно-

технически експертизи, сертификат за оценителска правоспособност за оценка на машини 

и съоръжения,  сертификат за оценителска правоспособност за оценка на недвижими 

имоти, сертификат за оценителска правоспособност за оценка права на интелектуалната и 

индустриалната собственост и други фактически отношения. 

ИРЕНА ЖЕЛЯЗКОВА МАВРОВА – образование – висше, специалност – строителен 

инженер по промишлено и гражданско строителство и конструкции, квалификация – 

оценителска правоспособност за оценка на недвижими имоти.  

ЙОНКА ВАСИЛЕВА ЯНЧЕВА –   образование – висше, специалност – 

хидромелиоративно строителство, професионална квалификация – магистър  инженер, 

сертификат за оценка на недвижими имоти, сертификат за оценителска правоспособност за 

оценка на земеделски земи и трайни насаждения. 

КАЛОЯН ГЕОРГИЕВ МАТЕЕВ –  образование – висше,  магистър, специалност – 

архитектура, професионална квалификация – архитект. 

КАЛОЯН ХРИСТОВ КУЦАРОВ – образование – висше,  магистър, специалност  – 

компютърни системи и технологии, квалификация – магистър - инженер. 

КАМЕН ДИМИТРОВ СЕЙМЕНЛИЙСКИ -  образование – висше,  специалност – 

ЕТМЕ, квалификация - електроинженер , професионална квалификация - мениджмънт в 

енергетиката ,  удостоверение за професионална квалификация – обследване за енергийна 

ефективност и сертифициране на сгради, удостоверение за професионална квалификация -   

съдебни – технически експертизи, диплома за кандидат на техническите науки .  

КАМЕН ЦОНЕВ НЕДЕВ –  образование – висше, специалност – геология и проучване на 

полезните изкопаеми, квалификация – инженер-геолог по проучване на полезни 

изкопаеми. 

 КИРИЛ ДИМИТРОВ КИРИЛОВ –  образование – висше, специалност – съобщителна и 

осигурителна техника и системи , квалификация – електроинженер , средно образование, 

специалност – ел.монтьор на сл.токови уреди , полувисше електротехническо образование  

специалност – далекосъобщителна техника.  

КИРИЛ СПАСОВ ГАБРОВСКИ –  образование – висше, специалност – поддемно 

транспортни строителни и минни машини, квалификация – машинен инженер, 

удостоверение за независим експерт за оценка на движимото и недвижимото имущество 

на държавните и общинските фирми при образуването и преобразуването  им в еднолични 
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търговски дружества,  диплом за кандидат на   техническите науки, научно звание – 

доцент .  

КИРЧО ГОСПОДИНОВ НЕДЕЛЧЕВ -  образование – средно ,  специалност – 

механизатор в растениевъдството, тракторист, машинист – ІІ клас, квалификация – 

шлосеро монтьор,  свидетелство за професионална квалификация – съдебно-технически 

експертизи, сертификат за автоексперт , изготвяне на автотехническа експертиза, оценка 

на стойността на МПС, оценка на щета, механизъм за настъпване на ПТП. Процес на 

възстановяване на ПТП. Съдебни автотехнически експертизи. 

КОЙЧО ВАСИЛЕВ ИВАНОВ – образование – висше, специалност – машинен инженер 

по селскостопанска техника, удостоверение по противопожарна охрана, удостоверение по 

аварийно-спасителна дейност. 

КОЛЬО ДОНЕВ ДОНЕВСКИ – образование – висше , специалност – водоснабдяване и 

канализация – мрежи и съоръжения, квалификация – строителен инженер по ВК профил – 

мрежи и съоръжения . 

 КОНСТАНТИН ЖЕЧЕВ ЖЕЛЯЗКОВ –  образование – висше, специалност – 

промишлено и гражданско строителство, специализация – технология, професионална 

квалификация – магистър инженер, строителен консултант. 

 КОСТА ИВАНОВ МАРИНЧЕВ -   образование – висше,  специалност – радиотехника, 

квалификация  -  електроинженер .  

КОСТАДИН БОЙКОВ БЕЛЕВ –  образование – висше,  специалност – 

електроенергетика и електрообзавеждане, професионална квалификация – магистър-

инженер. 

КОСТАДИНКА ПЕТРОВА КОСТОВА –   образование – висше,  степен – магистър, 

специалност: технология на металите и металообработващите машини, квалификация -  

машинен инженер, сертификат за експерт-оценител на машини и съоръжения, активи – 

движимо имущество, методология, проблеми и аспекти, професионална квалификация – 

съдебно-технически експертизи, пълна проектантска правоспособност.  

КРАСИМИР СТОЯНОВ ДИМИТРОВ – образование висше, специалност – подвижен 

железопътен транспорт, квалификация – машинен инженер,специализация – вагоностроене 

и вагонно стопанство, следдипломна специализация – специалност – приложна математика 

, специалност – инженер-специалист.  

КРАСИМИРА ДИМИТРОВА АРАБАДЖИЕВА –  образование – висше, специалност – 

радио и телевизионна техника, квалификация – инженер по електроника и автоматика, 

средно специално образование , специалност – водно строителство, квалификация – 

техник – водостроител, вещо лице в Агенцията по вписвания, сертификат от Камарата на 

независимите оценители в България за оценка на недвижими имоти, лиценз от АП за 

оценител на недвижими имоти, сертификат за оценка на машини и съоръжения, 

сертификат за оценка на земеделски земи и трайни насаждения. 

КРИСТИНА ВЕСЕЛИНОВА МАРКОВА –  образование – висше,  специалност – пътно 

строителство, професионална квалификация – инженер по пътно строителство – магистър,  

специалност – строителство на сгради и съоръжения, професионална квалификация – 

инженер-строител, средно образование, квалификация строителен техник, сертификат  за 

обучение „Строителни сметки и цени  - първо и второ ниво“ , сертификат за оценителска 

правоспособност  за оценка на недвижими имоти. 

КРИСТИНА ДИМИТРОВА ИВАНОВА –   образование -  висше, специалност : 

технология на силикатите,  квалификация - инженер-химик, професионална квалификация 

– оценители на обекти на недвижима собственост .  
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КРУМ СТАНЧЕВ МИТЕВ – образование – висше, специалност – пътно строителство, 

квалификация – строителен надзор, удостоверение за обучение на длъжностни лица , 

които ръководят и управляват трудови процеси, сертификат – „Успешният екип – 

създаване , мотивиране и развитие“. 

ЛИЛИЯ АНЕСТИЕВА СТАНЕВА –  образование – висше, специалност – електронна 

техника и микроелектроника, професионална квалификация – електроинженер, 

специализация – промишлена електроника, научна степен доктор по компютърни системи 

и технологии,  доцент, научна специалност Електронизация (Автоматизация на 

проектирането в електрониката) професионално направление 5.2 Електротехника , 

електроника и автоматика.   

ЛЮБА НИКОЛАЕВА МАРИНОВА – образование – висше, специалност – геодезия, 

професионална квалификация – инженер-геодезист, удостоверение за пълна проектантска 

правоспособност. 

ЛЮБЧО РАДЕВ ПЕНЕВ –  образование – висше, специалност – мотострелкови войски, 

гражданска специалност – двигатели с вътрешно горене, квалификация – машинен 

инженер ДВГ ,   висше образование , специалност – управление и контрол на условията на 

труд, свидетелство за професионална квалификация – съдебно-технически експертизи, 

удостоверение от ИА „Автомобилна администрация” – консултант по безопасност при 

превоз на опасни товари , свидетелство на персонал за взривни работи, АДР – 

свидетелство за водач , превозващ опасни товари в цистерни или по друг начин. 

ЛЮБОМИР ТОМОВ БИКОВ –  образование – висше, специалност – механизация и 

електрификация на мините, квалификация – минен инженер – електромеханик, 

удостоверение за ограничена проектантска правоспособност по интердисциплинарна част 

пожарна безопасност – електрическа, удостоверение за пълна проектантска 

правоспособност – електрическа. – Заявление с вх. № 644/24.08.2021  г. за отписване 

ЛЮДМИЛА ПЕТРОВА ЛИМОНОВА – образование – висше , специалност – 

архитектура, квалификация – архитект.  

МАДЛЕНА СТАНЕВА БАНГЕВА –  образование – висше, специалност – строителство 

на сгради и съоръжения, професионална квалификация – строителен инженер – 

конструктор, специалност – съдебни инженерно-технически експертизи и техническа 

безопасност, професионална квалификация – магистър инженер. 

МАЛИНА ПЕТРОВА АНТОВА –  образование – висше, специалност – архитектура, 

квалификации – проектантска дейност с пълна техническа правоспособност. 

МАРГАРИТ ЛУКОВ ЛУКОВ – образование – висше, специалност – химическо 

машиностроене, квалификация – машинен инженер. 

МАРИАНА ТОДОРОВА ГЕОРГИЕВА -   образование – висше, специалност – 

ел.машини и апарати, квалификация – електроинженер, образование – средно –специално , 

специалност – геодезия и картография, квалификация – техник по геодезия и картография,    

специалност електроинженер, сертификат за експерт-оценител на машини и съоръжения, 

активи, лиценз за оценка на недвижими имоти, свидетелство за правоспособност за 

монтьор на асансьори, диплома за преквалификация – учител по общо технически и спец. 

учебни предмети.  

МАРИЕТА РУСКОВА ГЪЛЪБОВА -  образование – висше, специалност – геодезия, 

фотограметрия и картография, квалификация - инженер-геодезист, квалификация – 

мениджър.  – Заявление с вх. № 212/19.01.2021 г. за отписване. 

МАРИН АТАНАСОВ БАНГЕВ – образование – висше , специалност – електротехника, 

професионална квалификация – електроинженер, специалност – съдебни инженерно-
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технически експертизи и техническа безопасност, професионална квалификация – 

магистър инженер. 

МАРИЯ ГЕОРГИЕВА ИВАНОВА –  образование – средно-специално,специалност – 

геодезия и картография,  квалификация – техник по геодезия и картография, образование – 

висше, специалност – финанси, сертификат – оценител на недвижими имоти.   

МАРИЯ ДИМИТРОВА АТАНАСОВА - образование – висше, специалност – геодезия, 

фотограметрия и картография, квалификация – инженер по геодезия, фотограметрия и 

картография, сертификат от Камарата на независимите оценители в България за 

оценителска правоспособност за оценка на недвижими имоти, категоризация, оценка и 

регистрация на земеделски земи , оценка на приходоносен имот – търговски обект.  

МАРИЯ ДИМИТРОВА ЕФЕНДИЕВА – образование – висше, специалност – 

промишлено и гражданско строителство, квалификация – строителен инженер по 

промишлено и гражданско строителство,  удостоверение от Камарата на инженерите в 

инвестиционното проектиране за пълна проектантска правоспособност по части 

конструктивна ,организация и изпълнение на строителството  , допълнителна 

квалификация – менажер по управление на качеството съгласно ISO 9001:2008, 

сертификат : QBDL-20W-138181-2004.  

МАРИЯ НИКОЛОВА НИКОЛОВА – образование – висше, специалност – технология на 

машините и металите, квалификация – машинен инженер,вещо лице към Агенцията по 

вписванията, оценител на търговски предприятия, оценител на машини и съоръжения, 

оценител на недвижими имоти.  

МАРИЯ ПЕТКОВА ДИМИТРОВА –   образование – висше, специалност – електронна 

техника, специализация – електронно ядрено и медицинско уредостроене”, образование – 

висше, специалност – маркетинг, квалификация – магистър по икономика.   

МАТВЕЙ ДИМИТРОВ АРАБАДЖИЙСКИ - образование – висше, специалност – 

автомобилни войски, военна квалификация – военен инженер по експлоатация  и ремонт  

на автомобилна техника , гражданска специалност – двигатели с вътрешно горене, 

квалификация -  машинен инженер   свидетелство за професионална квалификация – 

съдебно-технически експертизи,  сертификат за автоексперт-оценител. 

 МЕХМЕД ХЮСЕИН МЕХМЕД – образование – висше, специалност – технология и 

управление на транспорта, квалификация – магистър-инженер, средно образование , 

специалност – работник специалист и водач на МПС кат. „С” и „Т”,  професионална 

квалификация – съдебно-технически експертизи.  

МИЛИЦА ЯНЧЕВА ПИЛАШЕВА –  образование – висше, степен – магистър, 

специалност икономика и управление на търговията, квалификация – икономист по 

търговия, и, вещо лице в Агенцията по вписванията, следдипломна квалификация – 

счетоводство, финанси и контрол, оценител на недвижими имоти, оценител на земеделски 

земи, подобренията върху тях и трайните насаждения.  

МИРОСЛАВ ДИНКОВ СТОЙКОВ –  образование – висше, специалност – промишлено 

и гражданско строителство – конструкции, квалификация – строителен инженер по 

промишлено и гражданско строителство – конструкции, образование – средно-специално, 

специалност – геодезия, картография и фотограметрия, квалификация – среден техник по 

геодезия,  лиценз за оценка на недвижими имоти, сертификат за оценител на недвижимо 

имущество, удостоверение за пълна проектантска правоспособност.  

МИТКО РУСЕВ  МИТЕВ - образование – висше,  специалност –двигатели с вътрешно 

горене,  квалификация – машинен инженер,  икономика и управление на промишлеността, 

квалификация – икономист организатор  на промишленото производство, следдипломна 
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квалификация – мениджмънт и стопански бизнес,    сертификат за оценителска 

правоспособност за оценка на машини и съоръжения, сертификат за експерт-оценител на 

инвестиционен проект, сертификат за оценка на машини и съоръжения, активи – движимо 

имущество , методология , проблеми и аспекти, сертификат за автоексперт-оценител, 

сертификат за вътрешни одитори, лиценз за оценка на машини и съоръжения в сферата на 

селското стопанство и транспорта.   

МИХАИЛ ДИНЕВ ЗЛАТЕВ  -  образование – висше, специалност – счетоводна 

отчетност, квалификация – икономист  счетоводител, експерт-оценител на машини и 

съоръжения, активи,  длъжност – счетоводител.  

МИШО СТОЙЧЕВ ЖЕКОВ –  образование – висше, специалност – горско стопанство, 

квалификация – инженер по горско стопанство, свидетелство за специализация – бизнес 

мениджмънт, удостоверение от МЗХ Изпълнителна агенция по горите -  регистриран за 

упражняване на частна лесовъдска практика и извършване на дейности  в горски фонд.  

НЕДЕЛКО ПЕТРОВ НЕДЕЛКОВ  –    образование – висше, специалност – строителен 

инженер – магистър, научен сътрудник по водоснабдяване и канализация / В и К /-  мрежи 

и съоръжения, пречистване на води и обработка на утайки.   

НЕЛИ ГОСПОДИНОВА ИВАНОВА –  образование – висше,  специалност – 

транспортно строителство , профил ЖП строителство, квалификация – строителен 

инженер по транспортно строителство, удостоверение за професионална квалификация – 

оценка на недвижими имоти.   

НИКОЛАЙ  ЦВЕТКОВ ЧАКЪРОВ -  образование - висше, специалност – 

електроенергетика, квалификация -  електроинженер ,  свидетелство за завършен курс 

цветна телевизия, сертификат за завършен курс – компютърен оператор – Win XP , Word 

Excel  Internet  

НИКОЛАЙ ПЕТКОВ РУСЕВ –  образование – висше, специалност – химия, 

квалификация – химик – преподавател по химия с втора специалност – преподавател по 

физика,  свидетелство за професионална квалификация – информатика и ИТ.  

НИКОЛАЙ ВЕЛИКОВ ПИРЕВ – образование – средно-специално, специалност –  

геодезия, фотограметрия и картография, квалификация – техник – геодезист, образование 

– висше , специалност – корабни машини и механизми, квалификация – машинен инженер, 

образование – висше, специалност – финанси, професионална квалификация – магистър по 

икономика,  свидетелство за допълнителна квалификация – здравен мениджмънт, 

свидетелство за професионална квалификация – икономика на здравеопазването, 

удостоверение за извършване дейностите по чл. 166 ЗУТ за оценяване на съответствието 

на инвестиционните проекти и /или упражняване на строителен надзор, лиценз за превоз 

на товари на територията на Р България.   

ПАВЕЛ ГЕОРГИЕВ ЯНЕВ -  образование – висше,  специалност - транспортно 

строителство, квалификация -  инженер-оператор в транспортна – ръководител 

производствена група поддържане на железния път, образование – висше, специалност – 

технология и управление на транспорта, професионална квалификация – магистър – 

инженер,  следдипломна квалификация – съдебно – технически експертизи, удостоверение 

за право на работа със съдове под налягане, свидетелство за професионална квалификация 

– водач на МПС за обществен транспорт, специалност „Вътрешни и международни 

превози на товари”,удостоверениe за допълнително обучение  за придобиване на трета 

квалификационна група по безопасност при работа в електрически уредби /мрежи с 

напрежение над 1000 V, удостоверение за допълнително обучение по безопасност на 

труда.  
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ПАВЛИНА МАРИНОВА БРАТАНОВА – образование – висше, специалност – 

строителен инженер по хидромелиоративно строителство, квалификация – педагогика, 

организация и планиране на инвестиционния процес,  лиценз за оценка на цели държавни 

и общински предприятия, преобразуване или непреобразуване в търговски дружества, 

сертификат за оценка на търговски предприятия и вземания, сертификат за оценка на 

недвижими имоти, бизнес администрация.  

ПЕНКА СТОЯНОВА ШОПОВА -  образование -средно-специално, специалност – 

геодезия и картография, квалификация – техник по геодезия и картография , лиценз – 

оценител на недвижими имоти.  

ПЕТКО ИВАНОВ БАРЗОВ -  образование – висше, специалност – промишлено и 

гражданско строителство, квалификация – строителен инженерно промишлено и 

гражданско строителство ,старши научен сътрудник първа степен, диплома за кандидат на 

техническите науки,  удостоверение за професионална квалификация – оценка на 

недвижими имоти. 

 ПЕТКО КУПЕНОВ  ПЕТКОВ -  образование – висше, специалност – учител по 

практика  ДВГ и преподавател инструктор на водачи на МПС , образование – средно 

специално, специалност - автомобили и трактори-експлоатация , поддържане и ремонт, 

квалификация – машинен техник, специалност на средно образование – корабни машини и 

механизми, квалификация – среден техник корабни машини и механизми,    свидетелство 

за правоспособност – корабен механик трета степен, сертификат за автоексперт, оценител - 

автотехническа експертиза, свидетелство за подготвителен курс за оцеляване на море.  

ПЕТЪР  ОНЧЕВ ГУДЖЕВ -  образование  – висше, специалност – ремонт и 

експлоатация на трактори , автомобили и ССМ, квалификация -  машинен инженер.  

ПОЛИНА ИЛИЕВА МИЛУШЕВА – МАНДАДЖИЕВА – образование – висше, степен – 

магистър,  специалност – машиностроене,   професионална квалификация – машинен 

инженер с педагогическа правоспособност, специализация – общо машиностроене. 

РАДИ ХРИСТОВ ГАНЕВ – образование – висше, специалност – АВ – боеприпаси, 

квалификация – офицер от АВ – инж. по боеприпаси и химия на взривните вещества, 

гражданска специалност – инженер-химик, диплома за научна степен – доктор,  

свидетелство за научно звание – доцент, удостоверение за завършен курс на обучение по 

осигуряване и сертификация на качеството на военна и специална продукция, сертификат 

за преминат курс на тема „Практически въпроси – методи за изпитване на строителни 

материали. Обработване на резултати от изпитванията и изчисляване на тяхната 

неопределеност“ , сертификат за обучение „Подготовка и изпълнение на проекти по 

европейски програми за финансиране“, свидетелство на персонал на взривни работи, 

разрешение за достъп до класифицирана информация ниво „секретно“, валидно до 

19.08.2022 г. 

РАДОСЛАВ РУСКОВ СИМИОНОВ – образование – висше, специалност – инженеринг 

и експлоатация на енергийни системи,  професионална квалификация – магистър 

електроинженер, специалност съдебни инженерно-технически експертизи и техническа 

безопасност, магистър инженер,  образование – средно, специалност – строителство и 

архитектура, професионална квалификация – строителен техник,  удостоверение за 

безопасност на труда, удостоверение за ограничена проектантска правоспособност , 

сертификат по проект „ Повишаване на информираността и капацитета на българските 

предприятия за реализация на дейности и мерки по енергийна ефективност и създаване на 

бизнес модел за подпомагане на схемата за задължения за енергийни спестявания и 
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свързаните с нея дейности“, сертификат „Правила за поведение при земетресения, 

наводнение и инциденти с опасни вещества“. 

РАДОСТИН РУСЕВ СТЕФАНОВ – образование – висше, специалност – технология на 

машиностроенето и металорежещи  машини, квалификация – машинен инженер, средно 

образование – морски и океански риболов , специалност – корабни машини и механизми и 

хладилна техника, квалификация – корабен моторист първа степен, сертификат за експерт 

– оценител на машини и съоръжения , активи, движимо имущество, методология, 

проблеми, аспекти, сертификат за експерт – оценител на недвижими имоти и земеделски 

земи – методи и подходи за оценка на недвижими имоти и земеделски земи. Единни 

европейски стандарти за бизнес оценяване. 

РАДОСТИНА КИРОВА КИРЯЗОВА –  образование – висше , специалност – геодезия, 

фотограметрия и картография, квалификация – инженер по геодезия , фотограметрия и 

картография. (геодезия, архитектура и строителство). 

 РУМЕН СТОЯНОВ ДИМОВ –   образование – висше, специалност: земеустройство, 

водно строителство, квалификация – инженер – земеустроител,   строителство – 

технологично изпълнение, ценообразуване, геодезия, оценител на недвижими имоти, 

лиценз за извършване на технически дейности при прилагане на ЗСПЗЗ, ЗВСГЗГФ и  

правилниците за тяхното прилагане, вписан в регистъра на лицата, правоспособни да 

извършват дейности по кадастъра.  

РУСКА КИРИЛОВА ИЛИЕВА – образование – висше,  специалност - водоснабдяване и 

канализация, квалификация - строителен инженер по водоснабдяване и канализация,  

лиценз за оценител на недвижими имоти, сертификат за експерт-оценител на недвижими 

имоти и земеделски земи , сертификат за експерт-оценител на инвестиционен проект 

САРКО БЕРДЖ ТОПУЗЯН - образование – висше, специалност – електронна техника и 

микроелектроника, квалификация -  електроинженер,  квалификация -  компютърна, 

комуникационна, електронна техника и автоматизация, удостоверение за завършен курс по  

телевизионна техника, квалификация – съдебна инженерно-технически експертизи и 

съдебна компютърно-техническа експертиза, медицинска апаратура.  

СИЛВИЯ АЛЕКСАНДРОВА ЛЕЦКОВСКА – образование – висше, специалност – 

технология на металите, квалификация – машинен инженер, специалност – компютърни 

системи и технологии, професионална квалификация – компютърен инженер, 

удостоверение за професионална квалификация  по обследване за енергийна ефективност 

и сертифициране на сгради,  свидетелство за научно звание „доцент“  по научната 

специалност 02.01.02 „Материалознание и технология на машиностроителните 

материали“, диплом за членство в Съюза на учените в България,   сертификат за 

специализирано обучение по проект „Повишаване на информираността и капацитета на 

българските предприятия за реализиране на дейности и мерки по енергийна ефективност и 

създаване на бизнес модел за подпомагане на схемата за задължения за енергийни 

спестявания и свързаните с нея дейности.“ 

СИМОНА НЕДЯЛКОВА ПЕТКОВА –  образование – средно-специално, специалност – 

геодезия,  квалификация – техник-геодезист.  

СИНКЛИТИНИЯ  ВАСИЛЕВА АВРАМОВА - образование – висше, специалност – 

промишлено и гражданско строителство, квалификация – строителен инженер по 

промишлено и гражданско строителство,   сертификат за експерт оценител на недвижими 

имоти. 
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СЛАВКА ИВАНОВА КРАТУНКОВА –  образование – висше, специалност – технология 

на металите и металообработващите машини, квалификация – машинен инженер, експерт-

оценител на машини и съоръжения , активи.    

СМЕЛА РАЛЕВА УЗУНОВА – образование - висше, специалност -  съобщителна и 

осигурителна техника и системи, квалификация – електроинженер ,  професионална 

квалификация – съдебно-технически експертизи, сертификат за експерт-оценител на 

машини и съоръжения, активи – движимо имущество,  професионална квалификация – 

обследване за енергийна ефективност и сертифициране на сгради , удостоверение – 

измервания, оценка и нормативни документи (микроклимат, осветление, шум, вибрации, 

вентилационни и климатични инсталации, електромагнитни полета), сертификат за 

интензивен курс по счетоводство. – Молба с вх. № 1672/18.11..2020 г. за отписване. 

СОНЯ КИРИЛОВА АЧАНОВА – образование – висше, специалност – топло и ядрена 

енергетика, квалификация – машинен инженер, удостоверение за професионална 

квалификация – обследване за енергийна ефективност и сертифициране на сгради. 

СТАНИМИР СТЕФАНОВ ДИМИТРОВ –  образование – висше, специалност – съдебни 

инженерно-технически експертизи, професионална квалификация – магистър по съдебни 

инженерно-технически експертизи,  удостоверение за професионална квалификация – 

обследване за енергийна ефективност на сгради и сертифициране на сгради .  

СТАНИМИРА ИВАНОВА ЯКОВА –  образование – висше, специалност – радиотехника, 

квалификация – електроинженер.  

СТАНЧО ХРИСТОВ ХРИСТОВ –  образование – висше, специалност – противопожарна 

техника и безопасност, квалификация – инженер по противопожарна техника и 

безопасност. 

 СТЕФАН ИВАНОВ ЧОЛАКОВ - образование – висше, специалност – комуникационна 

техника и технологии, модул радио-комуникационна техника, професионална 

квалификация – магистър – инженер,  образование – висше, специалност – автоматизация 

на производството, квалификация  магистър – електроинженер, образование – средно-

специално, специалност – електрообзавеждане на промишлени предприятия.  

СТЕФАН ХРИСТОВ МАРЕНОВ –  образование – висше,  специалност – ел. машини и 

апарати, квалификация – електроинженер. 

СТЕФКА ИВАНОВА ВЕЛКОВА – образование – висше, специалност технология и 

управление на транспорта, професионална квалификация – магистър – инженер, 

свидетелство за професионална квалификация – учител по общотехнически, 

спец.предмети и уч.практика,  полувисше образование, специалност – ДВГ. 

СТОЯН ЖЕЛЯЗКОВ ИЛЧЕВ  -   образование – висше, специалност – ПГС, 

квалификация –  строителен инженер по промишлено и гражданско строителство, 

образование – средно-специално, специалност – геодезия и картография, квалификация – 

геодезия , техник по геодезия, лиценз за оценител на недвижими имоти.  

СТОЯН ХРИСТОВ ХРИСТОВ –  образование – средно-специално, специалност – 

корабни машини и механизми , квалификация – среден техник по корабни машини и 

механизми,  специалност – експлоатация и ремонт на автомобили и кари, квалификация – 

машинен техник.  

ТАНЮ ИВАНОВ ГОСПОДИНОВ – образование – висше, специалност – пътно 

строителство, квалификация – строителен инженер по пътно строителство,  средно 

специално образование със специалност строителство и архитектура, профил : 

Строителство,  лиценз за оценка на недвижими имоти.  
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ТАНЯ СЛАВОВА ЦВЕТАНОВА –  образование – висше, специалност – право,  

квалификация – юрист, лиценз за оценител на недвижими имоти.  

ТАНЯ ХАНЧЕВА БАКЪРДЖИЕВА –  образование – висше, специалност- промишлено 

и гражданско строителство – конструкции, квалификация – строителен инженер по 

промишлено и гражданско строителство.  

ТЕОДОР СТОЯНОВ СТОЯНОВ – образование – висше, специалност – ЕТМЕ, 

квалификация – електроинженер,  свидетелство за професионална квалификация – 

съдебно-технически експертизи. 

ТИХОМИР СТЕФАНОВ РАЧЕВ -  образование – средно, специалност – механизация на 

селското стопанство, квалификация – машинен техник по механизация  на селското 

стопанство, сертификат за експерт-оценител на машини и съоръжения, сертификат за 

съдебен експерт – оценител на оборотни и дълготрайни активи, локомотивен машинист.  

ТОДОР  ГЕОРГИЕВ ИЛИЕВ -  образование – висше, специалност – двигатели с 

вътрешно горене, квалификация - машинен инженер,  свидетелство за учителска 

правоспособност, със специалност – шлосерство и стругарство, допълнителна 

квалификация – учител-специалист по студена обработка и клас квалификация по 

организация и управление на образованието.  

ТОДОР ГЕОРГИЕВ ЖЕЧЕВ –  образование – висше , специалност – ел. снабдяване и 

ел.обзавеждане на водния транспорт, квалификация – електроинженер.  

ТОДОР МАРЧЕВ АНГЕЛОВ –  образование – висше, специалност – автотранспортна и 

земеделска техника, професионална квалификация – специалист по автотранспортна и 

земеделска техника, образование – висше, специалност транспортна техника и технологии, 

професионална квалификация – магистър инженер, образование – средно, специалност  - 

монтьор на МПС, свидетелство за професионална квалификация – учител и инструктор за 

обучение на водачи на МПС кат. „С” и „Т”. 

ТОДОР РАДОСТИНОВ ПАТЪРОВ – образование – висше, специалност – 

автоматизация на производството , квалификация – електроинженер, специалност – 

съдебни инженерно-технически експертизи и техническа безопасност, професионална 

квалификация – магистър инженер, удостоверение от КНОБ за оценителска 

правоспособност за „права на интелектуалната и индустриална собственост и други 

фактически отношения“. 

ТОНКА ИЛИЕВА ГЕОРГИЕВА -образование – висше,   специалност -  транспортно 

строителство, квалификация – строителен инженер по транспортно строителство, профил 

пътно строителство,  лиценз за оценки на земеделски земи, подобренията и насажденията 

върху тях. 

ХРИСТО ГЮЛЕВ ГЕНОВ    - образование – висше, специалност – архитектура, 

квалификация архитект,  член на Камарата на архитектите в България.  

ХРИСТО ПЕРИКЛИЕВ ХРИСТОВ – образование – висше, специалност – счетоводна 

отчетност, свидетелство – диплом за професионална квалификация – съдебен експерт; 

член на с-е „Камара на ВЛ в България“- председател – кл. Бургас, професионални 

сертификати – оценител на недвижими имоти и сертификат за оценка на машини и 

съоръжения – регистриран член на КНОБ по Закона за независимите оценители, 

сертификати – активи – движимо имущество, автоексперт-оценител, криминалистически 

експертизи при ПТП , застрахователни измами при МПС, автоексперт-оценител, 

сертификат за експерт-оценител на цели предприятия, дялове и акции от капитала им, 

разрешение за достъп до класифицирана информация до ниво „секретно“, диплома за 

средно – специално образование, специалност корабни машини и механизми, 
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квалификация – машинен техник по корабни машини и механизми, сертификат за 

автоексперт-оценител – автотехническа експертиза- проблеми, методика, пазарна 

стойност. 

ЦВЕТАНКА ДИМИТРОВА ИВАНОВА –  образование – висше, специалност – 

земеустройство, квалификация – инженер-земеустроител,  сертификат от Камарата на 

инженерите по геодезия  за вписване в регистъра на правоспособни лица по кадастъра  към 

Агенция кадастър, геодезия и картография , удостоверение за пълна проектантска 

правоспособност  по част геодезическа , професионална квалификация - магистър-инженер 

земеустроител, лиценз за оценка на недвижими имоти, удостоверение за квалификация по 

категоризация , оценка и регистрация на земеделски земи в Р България, удостоверение за 

правоспособност да ръководи проектно-проучвателна дейност по земеразделянето и  

авторизиране основните планове и книжа.  

ЩИЛЯН ВАСИЛЕВ ПАПАНЧЕВ –  образование – висше, специалност – изчислителна 

техника, квалификация – инженер по електроника и автоматика, компютърен инженер 

ЮЛИЯ ТОДОРОВА ЯНЕВА – образование  - средно-специално,  специалност : 

строителство и архитектура , квалификация – строителен техник, сертификат за експерт – 

оценител на недвижими имоти и земеделски земи.  

ЮЛИЯН АНЕСТИЕВ ПЕТРОВ –  образование – висше , специалност – транспортна 

техника и технология, квалификация – машинен инженер, образование висше, специалност  

съдебни автотехнически експертизи безопасност на движението, професионална 

квалификация – магистър инженер,  удостоверение за професионална компетентност за 

автомобилен превоз  на товари, удостоверение за професионална компетентност за 

автомобилен превоз на пътници, удостоверение за езикова квалификация – английски 

език, уверение от Технически университет – София за образователна и научна степен 

„доктор“ по професионално направление 5.5 Транспорт, корабоплаване и авиация, научна 

специалност : автомобили, трактори и кари. 

ЮЛИЯН ДИМИТРОВ МАКЕДОНСКИ  -   образование – висше, специалност – 

архитектура.  

ЯНКА МАРИНОВА  ВЕЛЕВА -  образование  - висше,    специалност - транспортно 

строителство – железопътно строителство, квалификация -  строителен инженер по 

транспортно строителство, лиценз за оценител на недвижими имоти.   

ЯНКО ЧЕРНЕВ  ДОБРЕВ -  образование – висше, специалност – промишлено и 

гражданско строителство , квалификация – строителен инженер по промишлено и 

гражданско строителство .  

ЯНЧО НАЙДЕНОВ НИКОЛОВ –  образование – висше, специалност  - технология на 

машините и металите, квалификация – машинен инженер,  вещо лице към Агенцията по 

вписванията, специализация – икономика и управление на инвестиционния процес, 

оценител на машини и съоръжения, оценител на цели държавни и общински предприятия, 

преобразувани или непреобразувани в търговски дружества. 

 

 

 

 

 

 

 

 



57 

 

 

 

5 КЛАС „СЪДЕБНИ ИНЖЕНЕРНО-ТЕХНИЧЕСКИ ЕКСПЕРТИЗИ” 

5.2 Вид Съдебно автотехническа експертиза 

 

АТАНАС ДРАГНЕВ ДОНЧЕВ -  образование – висше, специалност – подвижен 

железопътен състав, квалификация -  машинен инженер ,  лиценз за оценител на машини и 

съоръжения в сферата на транспорта и строителството , сертификат за оценител на 

машини и съоръжения, член на Съюза на независимите авто-технически експерти в 

България, автоексперт.   

АТАНАС ЖЕЛЯЗКОВ ЖЕЛЯЗКОВ –  образование – висше, специалност – транспортна 

техника и технологии, професионална квалификация – магистър – инженер,  машинен 

инженер, специализация – двигатели с вътрешно горене и автомобили, свидетелство за 

професионална квалификация – извършване на периодични прегледи и проверка на 

превозните средства, превозващи опасни товари по ADR, удостоверение за допълнително 

обучение по технически специалисти, извършващи периодични прегледи и проверки на 

ПС, превозващи опасни товари, удостоверение за преминато обучение за консултант по 

безопасността при превоз на опасни товари по шосе от клас 1, клас 2, класове 3, 4.1, 

4.2,4.3,5.1,5.2,6.1,6.2,8,9 , клас 7, сервизен техник за извършване на монтаж, проверка и 

ремонт на аналогови и дигитални тахографи. 

АТАНАС НИКОЛОВ КОБАРЕЛОВ –  образование – средно специално, специалност 

автомобили и кари, ДВГ, квалификация – техник, диплома за висше образование , 

специалност – счетоводство и контрол, професионална квалификация – магистър по 

икономика. 

БАНКО ДИМИТРОВ ДИМИТРОВ –  образование – висше , специалност – статистика и 

иконометрия, квалификация – икономист-статистик, трудов стаж 17 години, оценител на 

недвижими имоти и земеделски земи, оценител на инвестиционни проекти, сертификат за 

автоексперт - Автотехническа експертиза – проблеми, методика, пазарна стойност. 

Ликвидация на щети по МПС и ППС. 

БЕРДЖ НИГОХОС ТОПУЗЯН -  образование – висше, специалност – експлоатация на 

автомобилния транспорт, квалификация –  машинен инженер,   лиценз за оценка на 

машини и съоръжения, професионална квалификация – удостоверение за  автотехническа 

експертиза, съдебно-инженерно технически експертизи, удостоверение от Център за 

усъвършенстване на ръководни кадри по международен туризъм  Бургас за положен изпит 

по английски и руски език,  член на Камарата на независимите оценители  

БОГДАН ИВАНОВ НИКОЛОВ –  образование – висше, специалност – 

машиностроителна техника и технологии, професионална квалификация – машинен 

инженер,свидетелство за  професионална квалификация – учител по машиностроителна 

техника и технологии, удостоверение за професионална квалификация – автотехническа 

експертиза. 

БОГДАНА ДИМОВА АПОСТОЛОВА  -  образование – висше, специалност – 

технология и управление на транспорта, квалификация – инженер по транспорта,   

специалност – съдебни автотехнически експертизи и безопасност на движението, 

професионална квалификация – магистър инженер, удостоверение  за консултант по 

безопасността при превоз на опасни товари по шосе  от клас 7, удостоверение за 

консултант по безопасността при превоз на опасни товари по шосе от клас 2, 

удостоверение за консултант по безопасността при превоз на опасни товари по шосе от 
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класове 3, 4.1,4.2,4.3,5.1,5.2,6.1,6,2, 8,9 , професионална квалификация – съдебно-

технически експертизи.  

БОЖИДАР ПАНАЙОТОВ ДЖАНДАРОВ – образование – средно,  професия – корабен 

заварчик,  сертификат за обучение на автоексперти за изготвяне експертна оценка на  щети 

и на стойността им, квалификация – VІ разряд  автобояджия. 

ВЕЛИЧКО НИКОЛОВ ПРАМАТАРОВ –  образование – висше,   специалност – съдебни 

автотехнически експертизи и безопасност на движението, професионална квалификация – 

магистър инженер, специалност – технология и управление на транспорта, професионална 

квалификация – инженер по транспорта, свидетелство за професионална квалификация – 

инструктор за обучение на водачи на МПС. 

ВЕСЕЛИН БОРИСОВ ГЯУРОВ -  образование – висше,  специалност- пътно 

строителство и пътен транспорт , автомобилен транспорт,  квалификация – инженер, 

диплом за средно образование , специалност – строителство и архитектура, квалификация 

– техник по строителството и архитектурата, професионална квалификация – съдебно-

технически експертизи , удостоверение  от завършен курс по организация и безопасност на 

движението по пътищата.  

ВЕСЕЛИН ТЕНЕВ СТАТЕВ –  образование – висше , специалност – автомобилни 

войски, военна квалификация – офицер инженер по експлоатация и ремонт на АТТ, 

гражданска специалност – двигатели с вътрешно горене с квалификация – машинен 

инженер, преквалификация за професионална подготовка – фирмено управление, 

квалификация – мениджър. – Заявление с вх. № 715/30.10.2020 г. за отписване. 

ГЕОРГИ БЛАГОЕВ ТИМНЕВ –  образование – висше, специалност - машинен инженер 

– транспорт и енергетика, промишлена топлоенергетика,  педагогическа правоспособност 

– учител по практика  ДВГ,  специалност от средно образование – автомонтьор,   

удостоверение за ограничена проектантска правоспособност – топло-снабдяване , 

отопление, вентилация и климатизация  ,  сертификат за автоексперт – оценител, 

независим експерт-оценител машини и  съоръжения, пътни превозни средства, учебни 

центрове и пътни съоръжения .  Вписан в Агенция за обществени поръчки – уникален 

номер ВЕ-1774. 

ДИЛЯН ДИМИТРОВ ЦАНЕВ – образование – висше, магистър, специалност – 

транспортна техника и технологии, професионална квалификация – машинен инженер. 

ДИМИТЪР АТАНАСОВ ДЖАМБАЗОВ –  образование – висше , специалност – 

стопанско управление,   квалификация – технология и организация на автомобилния 

транспорт, допълнителна квалификация –съдебно-технически експертизи, сертификат – 

хибридни технологии, нови технологии – ABS, TRC, VSC, сертификат – компютърно 

управлявани системи при бензинови двигатели , удостоверение – ефективна комуникация 

с клиенти.  

ДИМИТЪР ХРИСТОВ ПАПАНЧЕВ –  образование – средно , професия – автомобилен 

монтьор, квалификация – автомонтьор,  удостоверение за професионална компетентност за 

международен автомобилен превоз на товари.   

ЕВГЕНИЙ ЙОРДАНОВ ПАШОВ –  образование – висше, степен – магистър,  

специалност – автомобилни войски, военна квалификация – военен инженер по 

експлоатация и ремонт на автомобилна техника, гражданска специалност – инженер 

двигатели с вътрешно горене, квалификация – машинен инженер,  квалификация – 

инструктор за обучение на водачи на МПС,  следдипломна квалификация – съдебно-

технически експертизи.   
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ЖАСМИН ВАСИЛЕВ ШАРОВ –  образование – висше, електроинженер – ел.снабдяване 

и ел.обзавеждане,  сертификат за  автоексперт, автотехническа експертиза – проблеми, 

методика, пазарна стойност, методология за експертиза на ПТП, сертификат за 

придобиване на знания и умения по информационно-методическо съдържание на 

оценителски доклад за недвижими имоти, технически експертизи, относно пожари с 

електрическо обзавеждане на МПС, машини, съоръжения, сгради и други, оценки на 

недвижими имоти.   

ЖИВОМИР ГЕОРГИЕВ СТЕФАНОВ  - образование – висше, специалност – двигатели 

с вътрешно горене, квалификация – машинен инженер. 

ЖУЛИЕТА АТАНАСОВА ЕДРЕВА -  образование – висше, специалност – промишлена 

топлотехника , квалификация -  машинен инженер, степен – магистър,  образование – 

висше, специалност – съдебни автотехнически експертизи и безопасност на движението, 

професионална квалификация – магистър инженер, следдипломна квалификация – 

съдебно-технически експертизи, удостоверение за професионална квалификация – 

обследване за енергийна ефективност на сгради и сертифициране на сгради, удостоверение 

за придобиване на трета квалификационна група по безопасност при работа в 

електрически уредби / мрежи с напрежение над 1000 V, удостоверение за допълнително 

обучение – безопасност на труда, член на Камарата на инженерите в инвестиционното 

проектиране с пълна проектантска правоспособност по част „Отопление, вентилация, 

климатизация, хладилна техника  топло и газоснабдяване.“   

ИВАН СТОЯНОВ ДОБРЕВ – образование – висше, специалност – технология и 

управление на транспорта, магистър инженер, член на СНАТЕБ, свидетелство за 

професионална квалификация – оперативно счетоводство, сертификат за  експерт по 

финансово-икономически проблеми, сертификат за консултант по оценки на недвижими 

имоти и земеделски земи, оценка и продажби, удостоверение за  автотехническа 

експертиза, сертификат „енергийна ефективност, удостоверение за завършено обучение по 

немски език – нива А 1, А 2, В 1. 

ИВАН ХРИСТОВ ИВАНОВ – образование – висше , специалност – машиностроителна 

техника и технологии, професионална квалификация – магистър – инженер, научна степен 

доктор по научната специалност  02.01.02 „Материалознание и технология на 

машиностроителните материали“ 

ИВАН  ЦВЕТАНОВ ГАРЕЛОВ  - образование – висше, специалност – двигатели с 

вътрешно горене. 

ИВЕЛИНА МИТКОВА ВАРДЕВА –  образование – висше, специалност – информатика, 

системно администриране, друга специалност – финанси, професионална квалификация – 

магистър по икономика, образователна и научна степен – доктор по информатика, 

академична длъжност  доцент по научната специалност 02.21.04 „Компютърни системи, 

комплекси и мрежи“, професионално направление 5.3 Комуникационна и компютърна 

техника, допълнителна квалификация Mikrotik Akademy Trainer, свидетелство за 

чуждоезикова специализация  ниво В2 английски език. 

КИРИЛ КРЪСТЕВ СТОЯНОВ – образование – висше, специалност – стопанско 

управление , професионална квалификация – мениджър, средно образование – 

специалност – автомобили и кари и водач на МПС кат. „С“, профил ДВГ, квалификация – 

техник. 

КИРЧО ГОСПОДИНОВ НЕДЕЛЧЕВ -  образование – средно ,  специалност – 

механизатор в растениевъдството, тракторист, машинист – ІІ клас, квалификация – 

шлосеро монтьор,  свидетелство за професионална квалификация – съдебно-технически 
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експертизи, сертификат за автоексперт , изготвяне на автотехническа експертиза, оценка 

на стойността на МПС, оценка на щета, механизъм за настъпване на ПТП. Процес на 

възстановяване на ПТП. Съдебни автотехнически експертизи. 

КРАСИМИР ДИМОВ ГРОЗЕВ – образование – висше, специалност – организация на 

производството и управление  в транспорта, квалификация – икономист по транспорта, 

съдебен експерт на МППИ, съдебно-автотехнически експертизи, оценка на моторни 

превозни средства,  сертификат за експерт-оценител на машини и съоръжения, активи  - 

движимо имущество, методология, проблеми и аспекти, сертификат -  преобразуване, 

ликвидация, несъстоятелност.Счетоводни  и данъчни проблеми при изготвянето на 

съдебните експертизи. Трансферно ценообразуване. Методи при изготвяне на съдебните 

експертизи. Сертификат за квалификация – експерт по съдебно-счетоводни и финансово-

ценови експертизи, месторабота – вещо лице на свободна практика. 

КРАСИМИР ТРЕНДАФИЛОВ ТРЕНДАФИЛОВ – образование – средно, специалност – 

машиностроене, квалификация – оператор на металорежещи машини – стругар, 

сертификат за автоексперт.  

ЛИЛИЯ АНЕСТИЕВА СТАНЕВА –  образование – висше, специалност – електронна 

техника и микроелектроника, професионална квалификация – електроинженер, 

специализация – промишлена електроника, научна степен доктор по компютърни системи 

и технологии,  доцент, научна специалност Електронизация (Автоматизация на 

проектирането в електрониката) професионално направление 5.2 Електротехника , 

електроника и автоматика.   

МАРГАРИТ ГЕОРГИЕВ ЯНЧЕВ  - образование – висше, специалност – транспортна 

техника и технологии, професионална квалификация – професионален бакалавър по 

транспортна техника и технологии, образование – висше, специалност – физик, 

допълнителна специалност -  математика, квалификация – електротехника и електроника. 

МАТВЕЙ ДИМИТРОВ АРАБАДЖИЙСКИ - образование – висше, специалност – 

автомобилни войски, военна квалификация – военен инженер по експлоатация  и ремонт  

на автомобилна техника , гражданска специалност – двигатели с вътрешно горене, 

квалификация -  машинен инженер   свидетелство за професионална квалификация – 

съдебно-технически експертизи,  сертификат за автоексперт-оценител. 

МИЛКО БОЙЧЕВ АТАНАСОВ – образование   - висше, магистър, специалност –  

техническа експлоатация и ремонт на летателни апарати, квалифкация – офицер от ВВС – 

военен инженер, машинен инженер , сертификат за автоексперт – оценител , 

автотехническа експертиза – проблеми, методика, пазарна стойност , сертификат за 

експерт – оценител на машини и съоръжения, активи, движимо имущество, методология, 

проблеми, аспекти. 

ПАВЕЛ ГЕОРГИЕВ ЯНЕВ -  образование – висше,  специалност - транспортно 

строителство, квалификация -  инженер-оператор в транспортна – ръководител 

производствена група поддържане на железния път, образование – висше, специалност – 

технология и управление на транспорта, професионална квалификация – магистър – 

инженер,  следдипломна квалификация – съдебно – технически експертизи, удостоверение 

за право на работа със съдове под налягане, свидетелство за професионална квалификация 

– водач на МПС за обществен транспорт, специалност „Вътрешни и международни 

превози на товари”, удостоверениe за допълнително обучение  за придобиване на трета 

квалификационна група по безопасност при работа в електрически уредби / мрежи с 

напрежение над 1000 V, удостоверение за допълнително обучение по безопасност на 

труда.  
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ПЕТКО КУПЕНОВ  ПЕТКОВ -  образование – висше, специалност – учител по практика  

ДВГ и преподавател инструктор на водачи на МПС , образование – средно специално, 

специалност - автомобили и трактори-експлоатация , поддържане и ремонт, квалификация 

– машинен техник, специалност на средно образование – корабни машини и механизми, 

квалификация – среден техник корабни машини и механизми,    свидетелство за 

правоспособност – корабен механик трета степен, сертификат за автоексперт, оценител - 

автотехническа експертиза, свидетелство за подготвителен курс за оцеляване на море.  

ПЕТЪР ДИМОВ ДИМОВ –  образование – висше , специалност – автотранспортна и 

земеделска техника, квалификация – механик. 

ПЕТЪР ХАРАЛАМБОВ СТОЯНОВ –  образование – висше, специалност – каростроене 

и автотранспортна техника, квалификация – машинен инженер, специализация – 

проектиране на автомобили, трактори и кари, специалност – съдебни автотехнически 

експертизи и безопасност на движението, професионална квалификация  - магистър 

инженер. 

ПОЛИНА ИЛИЕВА МИЛУШЕВА – МАНДАДЖИЕВА – образование – висше, степен – 

магистър,  специалност – машиностроене,   професионална квалификация – 

машинен инженер с педагогическа правоспособност, специализация – общо 

машиностроене. 

РАЙКО СТОЯНОВ СТОЯНОВ –  образование – висше, специалност – технология и 

организация на автомобилния транспорт, квалификация  - машинен инженер, 

специализация – техническо поддържане на автомобилите, сертификат  за автоексперт – 

автотехническа експертиза – проблеми, методика, пазарна стойност.Ликвидация на щети 

по ПМС и ППС. 

РУМЕН ТОНЧЕВ ИВАНОВ – образование – висше,  специалност – електронна техника 

и микроелектроника, квалификация – инженер по електроника и автоматика,     

допълнителна квалификация – изготвяне на експертни оценки за остойностяване на леки 

автомобили и калкулация на щети, експерт на камиони и автобуси. 

САВА АТАНАСОВ ПЕЛЕВ –  образование – висше , специалност – автотранспортна и 

земеделска техника,  квалификация – механик ,   квалификация учител и инструктор за 

обучение на водачи на МПС категория „С” и „Т”.  

СТЕФКА ИВАНОВА ВЕЛКОВА – образование – висше, специалност технология и 

управление на транспорта, професионална квалификация – магистър – инженер, 

свидетелство за професионална квалификация – учител по общотехнически, 

спец.предмети и уч.практика,  полувисше образование, специалност – ДВГ. 

СТОЯН ГЕОРГИЕВ АПОСТОЛОВ –образование – висше, специалност – технология на 

неорганични вещества, квалификация – инженер-химик,  майстор на спорта по 

автомобилизъм, треньор по автомобилизъм. 

СТОЯН ХРИСТОВ ХРИСТОВ –  образование – средно-специално, специалност – 

корабни машини и механизми , квалификация – среден техник по корабни машини и 

механизми,  специалност – експлоатация и ремонт на автомобили и кари, квалификация – 

машинен техник. 

ТОДОР  ГЕОРГИЕВ ИЛИЕВ -  образование – висше, специалност – двигатели с 

вътрешно горене, квалификация - машинен инженер, свидетелство за учителска 

правоспособност, със специалност – шлосерство и стругарство, допълнителна 

квалификация – учител-специалист по студена обработка и клас квалификация по 

организация и управление на образованието.  
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ТОДОР РАДОСТИНОВ ПАТЪРОВ – образование – висше, специалност – 

автоматизация на производството , квалификация – електроинженер, специалност – 

съдебни инженерно-технически експертизи и техническа безопасност, професионална 

квалификация – магистър инженер, удостоверение от КНОБ за оценителска 

правоспособност за „права на интелектуалната и индустриална собственост и други 

фактически отношения“. 

ХРИСТО ПЕРИКЛИЕВ ХРИСТОВ – образование – висше, специалност – счетоводна 

отчетност, свидетелство – диплом за професионална квалификация – съдебен експерт; 

член на с-е „Камара на ВЛ в България“- председател – кл. Бургас, професионални 

сертификати – оценител на недвижими имоти и сертификат за оценка на машини и 

съоръжения – регистриран член на КНОБ по Закона за независимите оценители, 

сертификати – активи – движимо имущество, автоексперт-оценител, криминалистически 

експертизи при ПТП , застрахователни измами при МПС, автоексперт-оценител, 

сертификат за експерт-оценител на цели предприятия, дялове и акции от капитала им, 

разрешение за достъп до класифицирана информация до ниво „секретно“, диплома за 

 средно – специално образование, специалност корабни машини и механизми, 

квалификация – машинен техник по корабни машини и механизми, сертификат за 

автоексперт-оценител – автотехническа експертиза- проблеми, методика, пазарна 

стойност. 

ЮЛИЯН АНЕСТИЕВ ПЕТРОВ –  образование – висше , специалност – транспортна 

техника и технология, квалификация – машинен инженер, образование висше, специалност  

съдебни автотехнически експертизи безопасност на движението, професионална 

квалификация – магистър инженер,  удостоверение за професионална компетентност за 

автомобилен превоз  на товари, удостоверение за професионална компетентност за 

автомобилен превоз на пътници, удостоверение за езикова квалификация – английски 

език, уверение от Технически университет – София за образователна и научна степен 

„доктор“ по професионално направление 5.5 Транспорт, корабоплаване и авиация, научна 

специалност : автомобили, трактори и кари. 

 

 

 

 

5.КЛАС „СЪДЕБНИ ИНЖЕНЕРНО-ТЕХНИЧЕСКИ ЕКСПЕРТИЗИ” 

5.3 Вид Съдебна инженерно-технологична експертиза 

 

АНАСТАСИЯ РАДЕВА ПАСКАЛЕВА –  образование – висше, специалност – 

зооинженерство, професионална квалификация – магистър по зооинженерство-

комбинирани фуражи и хранене, друга специалност – технология на храните , 

професионална квалификация – инженер по технология на храните, свидетелство за 

професионална квалификация – управление на качеството на храните и напитките. 

БИСЕРКА ПЕТКОВА АТАНАСОВА –  образование – висше, специалност – технология 

на микроб. и ферм. продукти, квалификация  - инженер- технолог по „Технология на 

виното и високоалкохолните напитки”. 

ВЕЛИЧКО НИКОЛОВ ПРАМАТАРОВ –  образование – висше,   специалност – съдебни 

автотехнически експертизи и безопасност на движението, професионална квалификация – 

магистър инженер, специалност – технология и управление на транспорта, професионална 
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квалификация – инженер по транспорта, свидетелство за професионална квалификация – 

инструктор за обучение на водачи на МПС. 

 ВЕСЕЛИН ТЕНЕВ СТАТЕВ –  образование – висше , специалност – автомобилни 

войски, военна квалификация – офицер инженер по експлоатация и ремонт на АТТ, 

гражданска специалност – двигатели с вътрешно горене с квалификация – машинен 

инженер, преквалификация за професионална подготовка – фирмено управление, 

квалификация – мениджър.  – Заявление с вх. № 715/30.10.2020 г. за отписване. 

ГАЛИНА ЖЕЛЯЗКОВА БАЙЧЕВА –  образование – висше, специалност – технология 

на силикатите, квалификация – инженер-химик, следдипломна квалификация  - публична 

администрация и европейска интеграция, удостоверение за професионална квалификация 

за завършен курс за изпълнение на длъжности в държавните органи и органи за местно 

самоуправление, ведомствата , организациите и учрежденията, чиито функции са свързани 

с отбранително-мобилизационната подготовка, сертификат от ОС на БЧК – Бургас за 

обучителен модул по „Контрол и управление на стреса в работната среда“, сертификат за 

обучение „Управление , координация и контрол при възникване на бедствия, пожари и 

извънредни ситуации“ за ръководни служители на ГДПБЗН- МВР и представители на 

областните и общински администрации, сертификат „Умения за ефективно общуване и 

решаване на конфликти. Психологическа подкрепа и комуникация по време на кризисна 

ситуация“, сертификат  „Специализирано обучение по ефективна комуникация за 

членовете на Звеното за стратегическа комуникация на Община Бургас“,сертификат за 

обучение за „Работа с телеметрични хидрометрични станции за измерване на ниво и 

скорост на покачване на водите и количество валежи и приложен софтуер за събиране и 

обработка на данни в реално време“,сертификат от курс за „Използване на 

информационната система за управление на водите на Община Бургас при опасност и при 

наводнение“, удостоверение за прилагане на ЗЗКИ, сертификат за професионална 

квалификация по документална сигурност, удостоверение за обучение по здравословни и 

безопасни условия на труд за условията и реда за провеждане на периодично обучение и 

инструктаж на работниците и служителите по правилата за осигуряване на здравословни и 

безопасни условия на труд ,  разрешение за достъп до класифицирана информация ниво 

„секретно“ , валидно до 11.04.2022 г. 

ДИМИТРИЙКА ВАСИЛЕВА ЛЪВЧИЕВА – образование – висше, специалност – нефт и 

газ, квалификация – инженер химик,  диплом за  кандидат на техническите науки, 

удостоверение за завършен курс  „Здравословни и безопасни условия на труд и управление 

на предприятието” , специалист по химия и технология на нефта и газа; качество на горива 

и нефтени продукти; разпределение и снабдяване с природен газ; системи на управление : 

Система за управление на качеството съгласно ISO 9001:2008, Система за управление на 

околната среда съгласно ISO 14001:2005, Система за управление на здравословни  и 

безопасни условия на труд съгласно OHSAS 18001  и Система за безопасност на храните  

(НАССР), допълнителна квалификация – водещ одитор по ISO 9001:2008, одитор по ISO 

14001:2005, специалист по НАССР, OHSAS 18001.  

ДИМИТЪР ЮЛИЯНОВ МАКЕДОНСКИ – образование – висше, специалност – 

машиностроителни технологии и производствена техника,  специализация – технология на 

металите и металообработващата техника, професионална квалификация – машинен 

инженер. 

ЕЛЕНА МЕТОДИЕВА ТЕРЗИЕВА – образование – висше, специалност: технология на 

нефта и газа, квалификация – инженер – химик,  експерт по водите и ръководител 

колектив ОВОС.  
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ЕЛЕНКА ВАСИЛЕВА РАЙКОВА –  образование – висше, специалност – технология на 

силикатите, квалификация – инженер химик,  удостоверение за обучение „Политика, 

законодателство и практика на Европейския съюз  за осигуряване на безопасност и здраве 

при работа. 

ЖЕЛКА ТИЛЕВА  ФИЛИПОВА – образование – висше, специалност – технология на 

неорганичните вещества, квалификация – инженер – химик, преквалификация – 

металургия на черните метали, квалификация – инженер – металург,  свидетелство за 

професионална квалификация – съдебно-технически експертизи, сертификат за обучение 

по счетоводство за средно напреднало ниво ІІ. 

ЖОРЖ МАРДИК СУИЧМЕЗЯН – образование – висше, специалност – технология  на 

каучука и пластмасите, квалификация – инженер – химик ,  удостоверение – 

правоспособност да ръководи дезинфекционни, дезинсекционни и дератизационни 

дейности.  

 ЗЛАТКО ПЕЕВ КОСТАДИНОВ –  образование – висше,  магистър, специалност 

съобщителна техника, квалификация – електроинженер,     компютърен инженер,  дейност 

– проектиране  и изграждане на компютърни системи и локални мрежи, настройка , 

поддръжка и ремонт на компютърна и офис техника. Инсталиране и настройка на 

операционни системи, на компютърен приложен, системен и мрежови софтуер.   

Компютърен сервиз, работа с базово и системно програмно осигуряване, изграждане на 

компютърни мрежи. 

 ИВАН ГЕОРГИЕВ  ЩЕРЕВ-   образование – висше,  магистър, специалност - 

промишлено и гражданско строителство – технология, квалификация строителен инженер 

по промишлено и гражданско строителство ,  удостоверение за вписване в публичния 

регистър на лица, упражняващи технически контрол по част конструктивна на 

инвестиционните проекти, сертификат за експерт-оценител на земеделски земи, 

подобренията и трайните насаждения върху тях , сертификат за експерт оценител на 

недвижими имоти и сгради – паметници на културата,сертификат от КНОБ за оценка на 

недвижими имоти,лиценз за оценка на недвижими имоти, удостоверение за пълна 

проектантска правоспособност за включване в регистъра на КИИП  по части 

конструктивна, организация и изпълнение на строителството. 

ИВАН ХРИСТОВ ИВАНОВ – образование – висше , специалност – машиностроителна 

техника и технологии, професионална квалификация – магистър – инженер, научна степен 

доктор по научната специалност  02.01.02 „Материалознание и технология на 

машиностроителните материали“. 

ИВЕЛИНА МИТКОВА ВАРДЕВА –  образование – висше, специалност – информатика, 

системно администриране, друга специалност – финанси, професионална квалификация – 

магистър по икономика, образователна и научна степен – доктор по информатика, 

академична длъжност  доцент по научната специалност 02.21.04 „Компютърни системи, 

комплекси и мрежи“, професионално направление 5.3 Комуникационна и компютърна 

техника, допълнителна квалификация Mikrotik Akademy Trainer, свидетелство за 

чуждоезикова специализация  ниво В2 английски език. 

КАЛОЯН ГЕОРГИЕВ МАТЕЕВ –  образование – висше,  магистър, специалност – 

архитектура, професионална квалификация – архитект. 

КИРИЛ СПАСОВ ГАБРОВСКИ –  образование – висше, специалност – поддемно 

транспортни строителни и минни машини, квалификация – машинен инженер, 

удостоверение за независим експерт за оценка на движимото и недвижимото имущество 

на държавните и общинските фирми при образуването и преобразуването  им в еднолични 
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търговски дружества,  диплом за кандидат на   техническите науки, научно звание – 

доцент . 

КОСТАДИН БОЙКОВ БЕЛЕВ –  образование – висше,  специалност – 

електроенергетика и електрообзавеждане, професионална квалификация – магистър-

инженер. 

МАРГАРИТ ЛУКОВ ЛУКОВ – образование – висше, специалност – химическо 

машиностроене, квалификация – машинен инженер. 

НИНА НИКОЛОВА СТОЯНОВА – образование – висше , специалност – технол. на 

микроб. и ферм.продукти , квалификация – инженер-технолог по „технология на виното и 

високоалкохолните напитки” . 

ПОЛИНА ИЛИЕВА МИЛУШЕВА – МАНДАДЖИЕВА –  образование – висше, степен 

– магистър,  специалност – машиностроене,   професионална квалификация – машинен 

инженер с педагогическа правоспособност, специализация – общо машиностроене.  

РАДИ ХРИСТОВ ГАНЕВ – образование – висше, специалност – АВ – боеприпаси, 

квалификация – офицер от АВ – инж. по боеприпаси и химия на взривните вещества, 

гражданска специалност – инженер-химик, диплома за научна степен – доктор, 

свидетелство за звание – доцент, удостоверение за завършен курс на обучение по 

осигуряване и сертификация на качеството на военна и специална продукция, сертификат 

за преминат курс на тема „Практически въпроси – методи за изпитване на тяхната 

неопределеност“ , сертификат за обучение „Подготовка и изпълнение на проекти по 

европейски програми за финансиране“, свидетелство на персонал на взривни работи, 

разрешение за достъп до класифицирана информация ниво „секретно“, валидно до 

19.08.2022 г. 

РАДОСЛАВ РУСКОВ СИМИОНОВ – образование – висше, специалност – инженеринг 

и експлоатация на енергийни системи,  професионална квалификация – магистър 

електроинженер, специалност  съдебни инженерно-технически експертизи и техническа 

безопасност, магистър инженер,  образование – средно, специалност – строителство и 

архитектура, професионална квалификация – строителен техник,  удостоверение за 

безопасност на труда, удостоверение за ограничена проектантска правоспособност , 

сертификат по проект „ Повишаване на информираността и капацитета на българските 

предприятия за реализация на дейности и мерки по енергийна ефективност и създаване на 

бизнес модел за подпомагане на схемата за задължения за енергийни спестявания и 

свързаните с нея дейности“, сертификат „Правила за поведение при земетресения, 

наводнение и инциденти с опасни вещества“. 

РАДОСТИН РУСЕВ СТЕФАНОВ – образование – висше, специалност – технология на 

машиностроенето  и металорежещи машини, квалификация – машинен инженер, средно 

образование – морски и океански риболов , специалност – корабни машини и механизми и 

хладилна техника, квалификация – корабен моторист първа степен, сертификат за експерт 

– оценител на машини и съоръжения , активи, движимо имущество, методология, 

проблеми, аспекти, сертификат за експерт – оценител на недвижими имоти и земеделски 

земи – методи и подходи за оценка на недвижими имоти и земеделски земи. Единни 

европейски стандарти за бизнес оценяване. 

СИЛВИЯ АЛЕКСАНДРОВА ЛЕЦКОВСКА – образование – висше, специалност – 

технология на металите, квалификация – машинен инженер, специалност – компютърни 

системи и технологии, професионална квалификация – компютърен инженер, 

удостоверение за професионална квалификация  по обследване за енергийна ефективност 

и сертифициране на сгради,  свидетелство за научно звание „доцент“  по научната 
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специалност 02.01.02 „Материалознание и технология на машиностроителните 

материали“, диплом за членство в Съюза на учените в България,   сертификат за 

специализирано обучение по проект „Повишаване на информираността и капацитета на 

българските предприятия за реализиране на дейности и мерки по енергийна ефективност и 

създаване на бизнес модел за подпомагане на схемата за задължения за енергийни 

спестявания и свързаните с нея дейности.“ 

СТЕФАН ХРИСТОВ МАРЕНОВ – образование – висше,  специалност – ел. машини и 

апарати, квалификация – електроинженер. 

ТОДОР РАДОСТИНОВ ПАТЪРОВ – образование – висше, специалност – 

автоматизация на производството , квалификация – електроинженер, специалност – 

съдебни инженерно-технически експертизи и техническа безопасност, професионална 

квалификация – магистър инженер, удостоверение от КНОБ за оценителска 

правоспособност за „права на интелектуалната и индустриална собственост и други 

фактически отношения“. 

ХРИСТО ПЕРИКЛИЕВ ХРИСТОВ – образование – висше, специалност – счетоводна 

отчетност, свидетелство – диплом за професионална квалификация – съдебен експерт, 

член на с-е „Камара на ВЛ в България“ – председател – кл. Бургас, професионални 

сертификати – оценител на недвижими имоти и сертификат за оценка на машини и 

съоръжения – регистриран член на КНОБ по Закона за независимите оценители, 

сертификати – активи – движимо имущество, автоексперт-оценител, криминалистически 

експертизи при ПТП, застрахователни измами при МПС, автоексперт-оценител, 

сертификат за експерт-оценител на цели предприятия, дялове и акции от капитала им, 

разрешение за достъп до класифицирана информация до ниво „секретно“, диплома за 

средно-специално образование, специалност корабни машини и механизми, квалификация 

– машинен техник по корабни машини и механизми, сертификат за автоексперт-оценител – 

автотехническа експертиза – проблеми, методика , пазарна стойност. 

ЯНКО ЧЕРНЕВ ДОБРЕВ  - образование – висше, специалност – промишлено и 

гражданско строителство , квалификация – строителен инженер по промишлено и 

гражданско строителство, трудов стаж – 39 години 

 

 

 

5.КЛАС „СЪДЕБНИ ИНЖЕНЕРНО-ТЕХНИЧЕСКИ ЕКСПЕРТИЗИ” 

5.4 Вид Съдебна компютърно-техническа експертиза 

 

АТАНАС АНДРЕЕВ ЧЕРВЕНКОВ –  образование – висше, специалност – съдебни 

инженерно-технически експертизи, професионална квалификация – магистър инженер, 

образование – висше, специалност – комуникации и електронизация за възобновяеми 

енергийни източници, професионална квалификация – магистър инженер,  специалност – 

комуникационна техника и компютърни мрежи, професионална квалификация – инженер 

по комуникации, удостоверение за допълнително обучение – техническа  безопасност на 

нефто и газопроводи. 

ВАЛЕНТИН ЛАЗАРОВ РАДЕВ – образование – висше, специалност – компютърни 

системи и технологии, професионална квалификация – компютърен инженер, 

образователно-квалификационна степен – бакалавър, специалност – приложна 

информатика и уеб дизайн, професионална квалификация – информатик, образование – 

средно – специално, специалност – геодезия, фотограметрия и картография, квалификация 
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– техник-геодезист, сертификат за оценителска правоспособност за оценка на недвижими 

имоти;оценител на недвижими имоти – регистриран член на КНОБ по Закона за 

независимите оценители, председател на Съвета на регионална колегия – Бургас, Сливен и 

Ямбол към Камарата на независимите оценители в България. 

ДОБРОСЛАВ ГЕОРГИЕВ СЛАВОВ –  образование – висше, специалност – 

електроника, магистър - инженер , специалност – съдебно инженерно-технически 

експертизи и техническа безопасност, професионална квалификация – магистър инженер,  

специалност – инженеринг и експлоатация на енергийни системи, магистър 

електроинженер, удостоверение за безопасност на труда,сертификат „Защита при бедствия 

и аварии“, сертификат „Оказване на първа долекарска медицинска помощ, самопомощ и 

взаимопомощ“. 

ЗЛАТКО ПЕЕВ КОСТАДИНОВ –  образование – висше,  магистър, специалност 

съобщителна техника, квалификация – електроинженер,     компютърен инженер,  дейност 

– проектиране  и изграждане на компютърни системи и локални мрежи, настройка , 

поддръжка и ремонт на компютърна и офис техника. Инсталиране и настройка на 

операционни системи, на компютърен приложен, системен и мрежови софтуер.   

Компютърен сервиз, работа с базово и системно програмно осигуряване, изграждане на 

компютърни мрежи. 

ИВАН МИЛЧЕВ ПОПЖЕЛЕВ -  образование – висше, специалност – химични 

технологии,  сертификат за придобита квалификация за компютърна техническа 

поддръжка, сертификат за придобита квалификация по основи на сигурността на 

информационните технологии, сертификат за придобита квалификация по компютърна 

криминалистика, сертификат за придобита квалификация за Десктоп Администрация на 

MS Windows 7, сертификат за придобита квалификация – Linux Администрация (RHEL 6), 

сертификат за придобита квалификация  за Linux Адмистрация  (Основи) 

ИВЕЛИНА МИТКОВА ВАРДЕВА –  образование – висше, специалност – информатика, 

системно администриране, друга специалност – финанси, професионална квалификация – 

магистър по икономика, образователна и научна степен – доктор по информатика, 

академична длъжност  доцент по научната специалност 02.21.04 „Компютърни системи, 

комплекси и мрежи“, професионално направление 5.3 Комуникационна и компютърна 

техника, допълнителна квалификация Mikrotik Akademy Trainer свидетелство за 

чуждоезикова специализация  ниво В2 английски език. 

ИВЕЛИНА НИКОЛОВА СТОЙЧЕВА – образование – висше, специалност 

ОПОИИ/организация, проектиране и обработка на икономическата информация/, 

квалификация – икономист организатор, сертификат за оценител на цели предприятия, 

лиценз за оценка на цели държавни и общински предприятия, преобразувани или 

непреобразувани в търговски дружества,удостоверение от НУЦ по информатика за модул 

по РОС/ВП управляващи и сервизни програми. Помощни програми. Сортиране-

смесване.СУФИ. 

КАЛОЯН ХРИСТОВ КУЦАРОВ – образование – висше, специалност  – компютърни 

системи и технологии, квалификация -  магистър – инженер. 

ЛИЛИЯ АНЕСТИЕВА СТАНЕВА –  образование – висше, специалност – електронна 

техника и микроелектроника, професионална квалификация – електроинженер, 

специализация – промишлена електроника, научна степен доктор по компютърни системи 

и технологии,  доцент, научна специалност Електронизация (Автоматизация на 

проектирането в електрониката) професионално направление 5.2 Електротехника , 

електроника и автоматика.   
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ПЕТЯ ЙОРДАНОВА ИЛИЕВА –  образование – висше, специалност – математическа 

кибернетика и изчислителна техника, квалификация – дипломиран математик, 

допълнителна квалификация – специалност „право”. 

САРКО БЕРДЖ ТОПУЗЯН -  образование – висше, специалност – електронна техника и 

микроелектроника, квалификация -  електроинженер,  квалификация -  компютърна, 

комуникационна, електронна техника и автоматизация, удостоверение за завършен курс по  

телевизионна техника, квалификация – съдебна инженерно-технически експертизи и 

съдебна компютърно-техническа експертиза, медицинска апаратура.  

СТАНИМИР СТЕФАНОВ ДИМИТРОВ –  образование – висше, специалност – съдебни 

инженерно-технически експертизи, професионална квалификация – магистър по съдебни 

инженерно-технически експертизи,  удостоверение за професионална квалификация – 

обследване за енергийна ефективност на сгради и сертифициране на сгради .  

СТАНИСЛАВ ДЕНЧЕВ СИМЕОНОВ –  образование – висше,  специалност : 

компютърни системи комплекси и мрежи,   свидетелство  за научно звание – доцент по 

научната специалност 02.21.04. „Компютърни системи,комплекси и мрежи”, к.т.н. – 

инженер. 

СТЕФАН ИВАНОВ ЧОЛАКОВ - образование – висше, специалност – комуникационна 

техника и технологии, модул радио-комуникационна техника, професионална 

квалификация – магистър – инженер,  образование – висше, специалност – автоматизация 

на производството, квалификация  магистър – електроинженер, образование – средно-

специално, специалност – електрообзавеждане на промишлени предприятия.  

ТОДОР РАДОСТИНОВ ПАТЪРОВ – образование – висше, специалност – 

автоматизация на производството , квалификация – електроинженер, специалност – 

съдебни инженерно-технически експертизи и техническа безопасност, професионална 

квалификация – магистър инженер, удостоверение от КНОБ за оценителска 

правоспособност за „права на интелектуалната и индустриална собственост и други 

фактически отношения“. 

ЩИЛЯН ВАСИЛЕВ ПАПАНЧЕВ – образование – висше, специалност – изчислителна 

техника, квалификация – инженер по електроника и автоматика, компютърен инженер.  

 

 

 

 

 

5. КЛАС „СЪДЕБНИ ИНЖЕНЕРНО-ТЕХНИЧЕСКИ ЕКСПЕРТИЗИ” 

5.5 Вид Съдебна строително-техническа експертиза 

 

 

АЛЕКСАНДЪР ВЕЛИКОВ ВЕЛИКОВ –  образование – висше, специалност – 

промишлено и гражданско строителство , военна квалификация – военен инженер по 

промишлено и гражданско строителство – конструктор,  гражданска квалификация – 

строителен инженер по промишлено и гражданско строителство – конструктор . 

АННА РАДКОВА ЖЕЛЕВА - образование – средно-специално образование, 

квалификация - техник по строителство  и  архитектура  , сертификат  за оценителска 

правоспособност за оценка на недвижими имоти. 

АНТОНИЯ ТЕНЕВА ТЕНЕВА – образование – висше, магистър, специалност – 

строителство на сгради и съоръжения, професионална квалификация – строителен 
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инженер – конструктор, специализация – строителни конструкции,удостоверение за пълна 

проектантска правоспособност. 

БЪРЗА КОСТАДИНОВА КЕХАЙОВА – образование – висше, специалност промишлено 

и гражданско строителство – технология, квалификация строителен инженер по 

промишлено и гражданско строителство,  сертификат за оценителска правоспособност за 

оценка на недвижими имоти, лиценз за оценка на съответствието на инвестиционни 

проекти и упражняване на строителен надзор, вписана в регистъра на БСК, НТС и ССКБ, 

упражняваща независим строителен надзор в проектирането, строителството , както и 

технически контрол за сгради, квалификация – счетоводство на малко и средно 

предприятие, експерт инвеститорски контрол, специалист по актуване на СМР, 

удостоверение от „Проектантска организация” ЕАД Бургас за извършване дейност за 

разработки на инвестиционни проекти по части „Строителна технология” и „Проект за 

безопасност и здраве”, третиращи мероприятията за безопасни и здравословни условия на 

труд в строителството.  

ВАЛЕНТИН ЛАЗАРОВ РАДЕВ – образование – висше, специалност – компютърни 

системи и технологии, професионална квалификация – компютърен инженер, 

образователно-квалификационна степен – бакалавър, специалност – приложна 

информатика и уеб дизайн, професионална квалификация – информатик, образование –  

средно – специално, специалност – геодезия, фотограметрия и картография, квалификация 

– техник-геодезист, сертификат за оценителска правоспособност за оценка на недвижими 

имоти; оценител на недвижими имоти – регистриран член на КНОБ по Закона за 

независимите оценители, председател на Съвета на регионална колегия – Бургас, Сливен и 

Ямбол към Камарата на независимите оценители в България. 

ВАЛЕРИЙ КОЛЮВИЧ ВЪЛЕВ – образование – висше, специалност – промишлено и 

гражданско строителство , квалификация – строителен инженер 

ВАНЯ СТОЯНОВА КИРОВА – ХАМАМЕ –  образование – висше, специалност – 

промишлено и гражданско строителство – технология, квалификация – строителен 

инженер по промишлено и гражданско строителство, сертификат  за експерт – оценител на 

недвижимите имоти и земеделски земи, месторабота – проектант свободна професия. 

ВАСИЛ АТИЛОВ РЯПОВ -  образование – висше, специалност - минна 

електромеханика, енергетика и електрообзавеждане, квалификация -  минен инженер-

електромеханик , средно образование , специалност -  строителство и архитектура , 

квалификация – среден техник по строителство и архитектура,  диплома за кандидат на 

техническите науки. 

 ВАСИЛ БОГОМИЛОВ СТОИЛОВ - образование– висше, образование – висше, 

специалност -  хидроенергийно строителство, квалификация – инженер по хидроенергийно 

строителство ,   сертификат от Камара на независими оценители в България за оценителска 

правоспособност за оценка на недвижими имоти, лиценз за оценка на недвижими имоти , 

компетенции по пречистване на отпадъчни води и по опазване на водите от замърсяване.  

ВЕСЕЛИН БОРИСОВ ГЯУРОВ -  образование – висше,  специалност- пътно 

строителство и пътен транспорт , автомобилен транспорт,  квалификация – инженер, 

диплом за средно образование , специалност – строителство и архитектура, квалификация 

– техник по строителството и архитектурата, професионална квалификация – съдебно-

технически експертизи , удостоверение  от завършен курс по организация и безопасност на 

движението по пътищата.  
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ВЕСЕЛИНА ЙОРДАНОВА ДРАГАНОВА – образование – висше, специалност – 

архитектура, квалификация – архитект,  удостоверение от Камарата на архитектите в 

България за пълна проектантска правоспособност.  

ВЕСЕЛИНА МИХАЙЛОВА ГЕОРГИЕВА – образование – средно-специално, 

специалност – геодезия и картография, квалификация – техник по геодезия,  сертификат за 

експерт-оценител на земеделски земи и трайни насаждения, изпълнява всички дейности по 

геодезия и кадастър – заснемане и трасиране на имоти , цифрова обработка и изменение на 

кадастралната карта,схеми на самостоятелни обекти, оценки и делби на имоти. 

ГАЛИНА МАРИНОВА МИХАЙЛОВА –  образование – висше , магистър, специалност 

– транспортно строителство, професионална квалификация – магистър инженер, 

свидетелство за професионална квалификация – „одитор по пътна безопасност“  

ГЕОРГИ АНГЕЛОВ АНГЕЛОВ –  образование – висше, специалност – хидротехническо 

строителство, квалификация – строителен инженер по хидротехническо строителство.  

ГЕОРГИ ДИМИТРОВ ДОЛАПЧИЕВ – образование – висше, магистър, специалност – 

архитектура, професионална квалификация – архитект, удостоверение за обучение по 

пожарна безопасност,“Строително-технически правила и норми за осигуряване на пожарна 

безопасност при пожар“, удостоверение за обучение „Наредбата за управление 

на строителни отпадъци – нормативен контекст, основни положения и практически 

указания по приложението й“, сертификат за пълна проектантска правоспособност от КАБ. 

ГРОЗДАН СТОЯНОВ ЦВЕТАНОВ -   образование – висше, специалност – промишлено 

и гражданско строителство, квалификация – строителен инженер по конструкции на 

промишлени , жилищни и обществени сгради,   лиценз за оценител на недвижими имоти, 

удостоверение за професионална квалификация – обследване за енергийна ефективност и 

сертифициране на сгради, лиценз за оценител на съответствието на инвестиционните 

проекти и/или упражняване на строителен надзор. 

ДИАНА ПЕТРОВА ЧЕНЕШЕВА  -  образование – висше  ,  специалност- строителство и 

архитектура, квалификация -  строителен техник , лиценз за оценка на недвижими имоти, 

професионална квалификация – обследване за енергийна ефективност и сертифициране на 

сгради.  

ДИАНА СТЕФАНОВА КОЙКОВА -  образование – висше,  специалност - архитектура, 

дипломиран инженер. 

ДИМАНА ДИМИТРОВА ЖЕКОВА –  образование – висше, специалност – архитектура , 

професионална квалификация – архитект, удостоверение от КАБ за пълна проектантска 

правоспособност. 

ДИМИТЪР АНГЕЛОВ КЪНЧЕВ –  образование – висше, специалност – автоматизация 

на производството, квалификация – електроинженер. 

ДИМИТЪР ВАСИЛЕВ ГЕРЧЕВ - образование – висше, специалност – технология  

и механизация на строителството, квалификация – строителен инженер по технология  и 

механизация на строителството, образование – висше, специалност – финанси, 

професионална квалификация – магистър по икономика, научно звание – научен 

сътрудник,    професионална квалификация – съдебно-технически експертизи, 

удостоверение за професионална квалификация – обследване за енергийна ефективност на 

сгради и сертифициране на сгради, удостоверение за длъжностно лице по безопасност и 

здраве при работа, удостоверение за координатор по безопасност и здраве. – Заявление с 

вх. № 675/08.09.2021 г. за отписване. 

ДОБРИНКА МИНКОВА АВРАМОВА  -  образование – висше, специалност – стопанско 

управление, квалификация – мениджър, образование – средно-специално, специалност – 
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геодезия, фотограметрия и картография, квалификация – среден техник по геодезия ,   

земеделски земи,  сертификат за експерт-оценител на недвижими имоти и земеделски 

земи.  

ДОНКА ДИМОВА ПЕТРОВА –  образование – висше, специалност – стопанско 

управление,квалификация – магистър по стопанско управление,  месторабота – частна 

практика като независим оценител ,  сертификат от Камарата на независимите оценители 

на България за оценка на недвижими имоти, удостоверение от МЗХ за  вещо лице по чл. 19 

а, ал. 8 от ЗСПЗЗ, сертификат за оценка на машини и съоръжения , активи – движимо 

имущество, оценка на стойността.  

ЕЛЕНА ТОДОРОВА ДРАГАНОВА – образование – средно, специалност – 

ел.обзавеждане на промишлени предприятия, квалификация – електромонтьор. 

ЕЛКА ДЯНКОВА СТОЙКОВА –  образование - висше, специалност – маркшайдерство и 

геодезия, професионална квалификация – минен инженер по маркшайдерство и геодезия. 

ЖЕНЯ ТИХОМИРОВА ТОМОВА–  образование – висше, специалност – финанси, 

стопанско управление, организация и управление на хотела и ресторанта, квалификация – 

магистър по икономика, образование – средно-специално , специалност – строителство и 

архитектура, квалификация – строителен техник – ІІ степен,сертификат за оценител на 

недвижими имоти, сертификат за съдебен експерт-оценител на оборотни и дълготрайни 

активи.  

ЖИВКО ИВАНОВ ДАНДАРИНОВ –  образование – висше, специалност – промишлено 

и гражданско строителство, квалификация – строителен инженер по технология на 

строителството,   оценител на недвижими имоти и земеделски земи – оценки и продажби.  

ЖОЗЕФИНА ИЛИЕВА ТРАНЧЕВА -  образование – висше, специалност – транспортно 

строителство–железопътно строителство, квалификация – строителен инженер по 

транспортно строителство,  сертификат за консултант по оценки и продажби на 

недвижими имоти и земеделски земи, удостоверение за оценител на недвижими имоти.  

ЖУЛИЕТА АТАНАСОВА ЕДРЕВА -  образование – висше, специалност – промишлена 

топлотехника , квалификация -  машинен инженер, степен – магистър,  образование – 

висше, специалност – съдебни автотехнически експертизи и безопасност на движението, 

професионална квалификация – магистър инженер, следдипломна квалификация – 

съдебно-технически експертизи, удостоверение за професионална квалификация – 

обследване за енергийна ефективност на сгради и сертифициране на сгради, удостоверение 

за придобиване на трета квалификационна група по безопасност при работа в 

електрически уредби / мрежи с напрежение над 1000 V, удостоверение за допълнително 

обучение – безопасност на труда, член на Камарата на инженерите в инвестиционното 

проектиране с пълна проектантска правоспособност по част „Отопление, вентилация, 

климатизация , хладилна техника  топло и газоснабдяване.“   

ЗДРАВКА ЧЕРНЕВА АНДРЕЕВА -  образование – висше, специалност – промишлено и 

гражданско строителство, квалификация - строителен инженер по промишлено и 

гражданско строителство , специализация – икономика и организация на инвестиционния 

процес”, сертификат за оценителска правоспособност за оценка на недвижими имоти, 

лиценз за оценка на недвижими имоти.  

ЗЛАТКА ПАНАЙОТОВА ИВАНОВА -   образование – висше, специалност – 

автомобилни пътища, квалификация -  инженер строител, сертификат за оценител на 

недвижими имоти, сертификат за експерт-оценител на недвижими имоти и земеделски 

земи.   
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 ИВАН ГЕОРГИЕВ  ЩЕРЕВ-   образование – висше,  магистър, специалност - 

промишлено и гражданско строителство – технология, квалификация строителен инженер 

по промишлено и гражданско строителство ,  удостоверение за вписване в публичния 

регистър на лица, упражняващи технически контрол по част конструктивна на 

инвестиционните проекти, сертификат за експерт-оценител на земеделски земи, 

подобренията и трайните насаждения върху тях , сертификат за експерт оценител на 

недвижими имоти и сгради – паметници на културата,сертификат от КНОБ за оценка на 

недвижими имоти,лиценз за оценка на недвижими имоти, удостоверение за пълна 

проектантска правоспособност за включване в регистъра на КИИП  по части 

конструктивна, организация и изпълнение на строителството. 

ИВАН ДИМИТРОВ КОВАЧЕВ – образование – висше, специалност – инженер 

икономист по икономика и организация на строителството, квалификации – лиценз по 

строителни сметки и цени – първо ниво.  

ИВАНКА АТАНАСОВА ДОЙЧЕВА – образование – средно специално образование, 

специалност строителство и архитектура, квалификация – техник по строителство и 

архитектура. 

ИВАНКА ФОТЕВА ВЕЛИКОВА -  образование – средно специално,  специалност - 

строителство и архитектура , квалификация – техник по строителството и архитектурата,  

лиценз за оценка на недвижими имоти.  

ИВАНКА ЯНЕВА ЯНЕВА –  образование – висше,  специалност:  технология на 

машиностроенето и металорежещи машини,  квалификация - машинен инженер , степен – 

магистър, специалност – финанси,   професионална квалификация – магистър по 

икономика,   сертификат за експерт-оценител на машини и съоръжения  активи.  

ИВЕЛИНА МИТКОВА ВАРДЕВА –  образование – висше, специалност – информатика, 

системно администриране, друга специалност – финанси, професионална квалификация – 

магистър по икономика, образователна и научна степен – доктор по информатика, 

академична длъжност  доцент по научната специалност 02.21.04 „Компютърни системи, 

комплекси и мрежи“, професионално направление 5.3 Комуникационна и компютърна 

техника, допълнителна квалификация Mikrotik Akademy Trainer , свидетелство за 

чуждоезикова специализация  ниво В2 английски език. 

ИРЕНА ЖЕЛЯЗКОВА МАВРОВА –  образование – висше, специалност – строителен 

инженер по промишлено и гражданско строителство и конструкции, квалификация – 

оценителска правоспособност за оценка на недвижими имоти.  

ИРИНА ГЕОРГИЕВА ПОПКАРМЕЗОВА – образование – висше, специалност – 

архитектура,квалификация – архитект.  

ИРИНА ЦЕНОВА СТОИЛОВА – образование – висше, специалност – промишлено и 

гражданско строителство – конструкции, квалификация – строителен инженер по 

промишлено и гражданско строителство, образование – средно-специално, специалност – 

строителство и архитектура, квалификация – техник по спец.строит. и архитектура.  

КАЛИНА ЩЕРИОНОВА ПАШЕВА -  образование – средно специално, специалност – 

строителство и архитектура , квалификация - строителен техник. 

КАЛОЯН ГЕОРГИЕВ МАТЕЕВ –  образование – висше,  магистър, специалност – 

архитектура, професионална квалификация – архитект. 

 КАЛУДКА РУСЕВА ИВАНОВА - образование – средно-специално образование, 

специалност – строителство и архитектура, квалификация -  техник по строителство и 

архитектура, сертификат за оценител на недвижими имоти.   
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 КЕРА СТОЯНОВА ЛАЗАРОВА – образование – средно-специално, специалност – 

строителство и архитектура, квалификация – строителен техник,  сертификат за 

следдипломна   квалификация по  подготовка, разработка и управление на проекти, 

финансирани от ЕС.  

КИРИЛ СПАСОВ ГАБРОВСКИ –  образование – висше, специалност – поддемно 

транспортни строителни и минни машини, квалификация – машинен инженер, 

удостоверение за независим експерт за оценка на движимото и недвижимото имущество 

на държавните и общинските фирми при образуването и преобразуването  им в еднолични 

търговски дружества,  диплом за кандидат на   техническите науки, научно звание – 

доцент .  

КОНСТАНТИН ЖЕЧЕВ ЖЕЛЯЗКОВ –  образование – висше, специалност – 

промишлено и гражданско строителство, специализация – технология, професионална 

квалификация – магистър инженер.  

КОНСТАНТИН МИХАЙЛОВИЧ ЯКУБОВИЧ - образование – висше, специалност – 

архитектура, квалификация -  архитект.   

КРИСТИНА ВЕСЕЛИНОВА МАРКОВА –  образование – висше,  специалност – пътно 

строителство, професионална квалификация – инженер по пътно строителство – магистър,  

специалност – строителство на сгради и съоръжения, професионална квалификация – 

инженер-строител, средно образование, квалификация строителен техник, сертификат  за 

обучение „Строителни сметки и цени  - първо и второ ниво“, сертификат за оценителска 

правоспособност за оценка на недвижими имоти. 

КРУМ СТАНЧЕВ МИТЕВ – образование – висше, специалност – пътно строителство, 

квалификация – строителен надзор, удостоверение за обучение на длъжностни лица , 

които ръководят и управляват трудови процеси, сертификат – „Успешният екип – 

създаване , мотивиране и развитие“ 

ЛЮБА НИКОЛАЕВА МАРИНОВА – образование – висше, специалност – геодезия, 

професионална квалификация – инженер-геодезист, удостоверение за пълна проектантска 

правоспособност. 

МАЛИНА ПЕТРОВА АНТОВА –  образование – висше, специалност – архитектура, 

квалификации – проектантска дейност с пълна техническа правоспособност. 

МАРИЕТА РУСКОВА ГЪЛЪБОВА -  образование – висше, специалност – геодезия, 

фотограметрия и картография, квалификация - инженер-геодезист, квалификация – 

мениджър. – Заявление с вх. № 212/19.01.2021 за отписване  

МАРИЯ ДИМИТРОВА ЕФЕНДИЕВА – образование – висше, специалност – 

промишлено и гражданско строителство, квалификация – строителен инженер по 

промишлено и гражданско строителство,  удостоверение от Камарата на инженерите в 

инвестиционното проектиране за пълна проектантска правоспособност по части 

конструктивна ,организация и изпълнение на строителството  , допълнителна 

квалификация – менажер по управление на качеството съгласно ISO 9001:2008, 

сертификат : QBDL-20W-138181-2004.” 

МАРИЯНА ПАНАЙОТОВА АРАБАДЖИЕВА – образование – висше, специалност – 

публична администрация,    средно-специално образование  със специалност – геодезия, 

фотограметрия и картография, професионална квалификация – техник – геодезист,  лиценз 

за оценка на машини и съоръжения, лиценз за оценка на търговски предприятия, лиценз за 

оценка на недвижими имоти, сертификат за експерт-оценител на земеделски земи и трайни 

насаждения, специализация – морска администрация. 
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МАЯ ИВАНОВА ПУРЛАНТОВА – образование – висше, магистър, специалност – 

маркшайдерство и геодезия, професионална квалификация – инженер по маркшайдерство 

и геодезия, удостоверение за ограничена проектантска правоспособност. 

МИРОСЛАВ ДИНКОВ СТОЙКОВ –  образование – висше, специалност – промишлено 

и гражданско строителство – конструкции, квалификация – строителен инженер по 

промишлено и гражданско строителство – конструкции, образование – средно-специално, 

специалност – геодезия, картография и фотограметрия, квалификация – среден техник по 

геодезия, лиценз за оценка на недвижими имоти, сертификат за оценител на недвижимо 

имущество, удостоверение за пълна проектантска правоспособност.  

МИРЧО ПЕТРОВ МАВРОДИЕВ -   образование   - висше, специалност – геодезия,  

фотограметрия и картография, квалификация – инженер по геодезия фотограметрия и 

картография,    удостоверение за професионална квалификация – магистър – инженер по  

геодезия, фотограметрия и картография, удостоверение за пълна проектантска 

правоспособност. 

МИХАИЛ ХРИСТОВ МИХАЙЛОВ -  образование – висше, магистър, специалност – 

транспортно строителство – пътно строителство, квалификация – строителен инженер по 

транспортно строителство. 

НЕДЕЛКО ПЕТРОВ НЕДЕЛКОВ  –    образование – висше, специалност – строителен 

инженер – магистър, научен сътрудник по водоснабдяване и канализация / В и К /-  мрежи 

и съоръжения, пречистване на води и обработка на утайки. 

НЕДЯЛКА МИРЧЕВА БОЙЧЕВА –  образование – висше , специалност – електронна 

техника и микроелектроника, професионална квалификация – електроинженер, 

образование – средно-специално, специалност – геодезия, фотограметрия и картография, 

квалификация – техник – геодезист, сертификат за оценителска правоспособност за оценка 

на недвижими имоти, сертификат за оценителска правоспособност за оценка на 

земеделски земи и трайни насаждения. 

 НЕДЯЛКА МИХОВА МИТКОВА –  образование – средно-специално, специалност – 

строителство и архитектура, квалификация – техник по строителството и архитектурата.  

ПАВЛИН ЦЕНОВ ПАВЛОВ – образование – висше, специалност – промишлено и 

гражданско строителство,  военна квалификация – военен инженер по промишлено и 

гражданско строителство – технолог, гражданска квалификация – строителен инженер по 

ПГС – технология на строителството, образование – средно, специалност – строителство и 

архитектура, квалификация – строителен техник. 

ПЕНКА СТОЯНОВА ШОПОВА -   образование – средно-специално, специалност – 

геодезия и картография, квалификация – техник по геодезия и картография , лиценз – 

оценител на недвижими имоти.  

ПЕТКО ИВАНОВ БАРЗОВ -   образование – висше, специалност – промишлено и 

гражданско строителство, квалификация – строителен инженерно промишлено и 

гражданско строителство , старши научен сътрудник първа степен, диплома за кандидат на 

техническите науки,  удостоверение за професионална квалификация – оценка на 

недвижими имоти. 

ПЕТЪР СИМЕОНОВ АЛЕКСАНДРОВ -  образование – висше, специалност – 

промишлено и гражданско строителство, квалификация – строителен инженер по 

промишлено и гражданско строителство.  

ПЕТЬО БЛАГОЕВ ГИЦОВ –  образование – висше, магистър,   специалност – 

транспортно строителство,  строителство на жп линии,  пътища и мостове, квалификация – 

магистър по транспортно строителство,  допълнителна квалификация – румънски език. 
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ПЛАМЕН ДИМИТРОВ ГЪРБОВ –  образование – висше, специалност -  промишлено и 

гражданско строителство, квалификация – строителен инженер по технология на 

строителството,  удостоверение от КИИП за пълна проектантска правоспособност , 

магистър-инженер, член на КИИП към секция „Конструкции на сгради и съоръжения”. 

 ПЛАМЕН КОЛЕВ КОЛЕВ – образование – висше, специалност – селскостопанска 

техника,  квалификация – машинен инженер,  допълнителна квалификация – научен 

сътрудник   ІІІ степен, квалификационен курс по „Системи на управление на качеството”, 

специалност от средно образование – водно строителство, специалност – техник по водно 

строителство.  

ПЛАМЕН МЛАДЕНОВ ПЪРВАНОВ –  образование – висше, специалност ПГС – 

промишлено и гражданско строителство, военна квалификация – лейтенант инженер, строителен 

инженер по 

промишлено и гражданско строителство, удостоверение за пълна проектантска правоспособност – 

строителен инженер, допълнителна квалификация – проектант-конструктор. 

РАДИ ХРИСТОВ ГАНЕВ – образование – висше, специалност – АВ – боеприпаси, 

квалификация – офицер от АВ – инж. по боеприпаси и химия на взривните вещества, 

гражданска специалност – инженер-химик, диплома за научна степен - доктор, 

свидетелство за научно звание – доцент, удостоверение за завършен курс на обучение по 

осигуряване и сертификация на качеството на военна и специална продукция, сертификат 

за преминат курс на тема „Практически въпроси – методи за изпитване на строителни 

материали. Обработване на резултати от изпитванията и изчисляване на тяхната 

неопределеност“ , сертификат за обучение „Подготовка и изпълнение на проекти по 

европейски програми за финансиране“, свидетелство на персонал на взривни работи, 

разрешение за достъп до класифицирана информация ниво „секретно“, валидно до 

19.08.2022 г. 

РАДОСЛАВ РУСКОВ СИМИОНОВ – образование – висше, специалност – инженеринг 

и експлоатация на енергийни системи,  професионална квалификация – магистър 

електроинженер, специалност съдебни инженерно-технически експертизи и техническа 

безопасност,  магистър-инженер, образование – средно, специалност – строителство и 

архитектура, професионална квалификация – строителен техник,  удостоверение за 

безопасност на труда, удостоверение за ограничена проектантска правоспособност , 

сертификат по проект „ Повишаване на информираността и капацитета на българските 

предприятия за реализация на дейности и мерки по енергийна ефективност и създаване на 

бизнес модел за подпомагане на схемата за задължения за енергийни спестявания и 

свързаните с нея дейности“, сертификат „Правила за поведение при земетресения, 

наводнение и инциденти с опасни вещества“. 

РУМЕН ИВАНОВ ТРОЕВ - образование – висше, магистър, специалност – архитектура, 

квалификация – архитект, удостоверение за пълна проектантска правоспособност, 

удостоверение за строително-техническите правила и норми за осигуряване на пожарна 

безопасност при пожар, удостоверение за член на Камарата на архитектите в България, 

удостоверение за обучение по Наредбата за управление на строителни отпадъци – 

нормативен контекст, основни положения и практически указания по приложението й. 

РУМЕН СТОЯНОВ ДИМОВ –   образование – висше, специалност: земеустройство, 

водно строителство, квалификация – инженер – земеустроител,   строителство – 

технологично изпълнение, ценообразуване, геодезия, оценител на недвижими имоти, 

лиценз за извършване на технически дейности при прилагане на ЗСПЗЗ, ЗВСГЗГФ и 
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правилниците за тяхното прилагане, вписан в регистъра на лицата, правоспособни да 

извършват дейности по кадастъра.  

РУСАНКА ДОБРЕВА ДЖАНКОВА -  образование – висше, магистър, специалност – 

промишлено и гражданско строителство – конструкции, квалификация – строителен 

инженер по промишлено и гражданско строителство, удостоверение за пълна проектантска 

правоспособност – конструктивна организация и изпълнение на строителството. 

СВЕТОЗАР ГРАДЕВ СЛАВОВ – образование  - висше, магистър, специалност – 

архитектура, професионална квалификация – архитект, удостоверение за член на Камарата 

на архитектите в България, сертификат за оценителска правоспособност за оценка на 

недвижими имоти. 

СИМОНА НЕДЯЛКОВА ПЕТКОВА –  образование – средно-специално, специалност – 

геодезия,  квалификация – техник-геодезист.  

СИНКЛИТИНИЯ  ВАСИЛЕВА АВРАМОВА -  образование – висше, специалност – 

промишлено и гражданско строителство, квалификация – строителен инженер по 

промишлено и гражданско строителство,    сертификат за експерт-оценител на недвижими 

имоти. 

СЛАВКА БОЕВА ДРЕМСИЗОВА –  образование – средно-специално, специалност – 

строителство и архитектура, квалификация – техник по строителството и архитектурата.  

СТЕФКА СТАМОВА РАКАНОВА -  образование – средно-специално, специалност -  

строителство и архитектура, квалификация -  строителен техник,  лиценз за оценка на 

недвижими имоти от Агенцията за приватизация – София,  сертификат за оценка на 

недвижими имоти от Камарата на независимите оценители в България, оценител по 

ЗОСОИ . 

СТОЯН ЖЕЛЯЗКОВ ИЛЧЕВ  -  образование – висше, специалност – ПГС, 

квалификация –  строителен инженер по промишлено и гражданско строителство, 

образование – средно-специално, специалност – геодезия и картография, квалификация – 

геодезия , техник по геодезия, лиценз за оценител на недвижими имоти.  

СТОЯНКА ВЛАЕВА РАЧЕВА -    образование – средно специално,   специалност -  

строителство и  архитектура, квалификация – техник на строителството и архитектурата ,   

сертификат – оценител на недвижимо имущество, лиценз за оценка на недвижими имоти  

 СУЛТАНКА ГАНЧЕВА БОНЧЕВА - образование – висше,   специалност - промишлено 

и гражданско строителство, квалификация - строителен инженер промишлено и 

гражданско строителство, лиценз за оценител на недвижими имоти . 

 ТАНЮ ИВАНОВ ГОСПОДИНОВ –  образование – висше, специалност – пътно 

строителство, квалификация – строителен инженер по пътно строителство,  средно 

специално образование със специалност строителство и архитектура, профил : 

Строителство,  лиценз за оценка на недвижими имоти.  

ТИНКА СТЕФАНОВА ТОДОРОВА – ГОРБАН – образование – висше, специалност – 

строителен инженер по пътно строителство, високо строителство, инвеститорски контрол 

в строителството – организация, ценообразуване, консултация в строителството – високо 

строителство.  

ТОДОРКА ДИМИТРОВА ЧАНКИНОВА -  образование  - висше, специалност – 

промишлено и гражданско строителство, квалификация – строителен инженер по 

промишлено и гражданско строителство лиценз за оценител на недвижими имоти.  

ТОДОРКА СТОЯНОВА ДОБРЕВА –  образование – средно-специално, специалност – 

техник по строителство и архитектура. 
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ТОНКА ИЛИЕВА ГЕОРГИЕВА - образование – висше,   специалност -  транспортно 

строителство, квалификация – строителен инженер по транспортно строителство, профил 

пътно строителство,   лиценз за оценки на земеделски земи, подобренията и насажденията 

върху тях. 

ХРИСТИНКА КИРИЛОВА ГЕОРГИЕВА –  образование – средно, специалност – 

строителство и архитектура, квалификация – среден техник.  

ХРИСТО ПЕРИКЛИЕВ ХРИСТОВ – образование – висше, специалност – счетоводна 

отчетност, свидетелство – диплом за професионална квалификация – съдебен експерт, 

член на с-е „Камара на ВЛ в България“ – председател – кл. Бургас, професионални 

сертификати – оценител на недвижими имоти и сертификат за оценка на машини и 

съоръжения – регистриран член на КНОБ по Закона за независимите оценители,  

сертификати – активи – движимо имущество, автоексперт-оценител, криминалистически 

експертизи при ПТП, застрахователни измами при МПС, автоексперт-оценител, 

сертификат за експерт-оценител на цели предприятия, дялове и акции от капитала им, 

разрешение за достъп до класифицирана информация до ниво „секретно“, диплома за 

средно-специално образование, специалност корабни машини и механизми, квалификация 

– машинен техник по корабни машини и механизми, сертификат за автоексперт-оценител – 

автотехническа експертиза – проблеми, методика , пазарна стойност. 

ЧАВДАР ИВАНОВ АНДРЕЕВ –  образование – висше, специалност – строителство на 

сгради и съоръжения, квалификация – строителен инженер, образование – средно 

специално,специалност – строителство и архитектура, квалификация – строителен техник,  

квалификация – монтажник на ОКИ.  

ЧАВДАР ЛЮБОМИРОВ ЧЕНКОВ – образование – висше, специалност архитектура, 

професионална квалификация – архитект, сертификат от КНОБ за оценка на недвижими 

имоти. 

ШИНКА БЛАГОЕВА КОЛАРОВА – образование – висше, специалност – промишлено и 

гражданско строителство, квалификация – строителен инженер по промишлено и 

гражданско строителство.  

ЯНКО ЧЕРНЕВ ДОБРЕВ -  образование – висше, специалност – промишлено и 

гражданско строителство , квалификация – строителен инженер по промишлено и 

гражданско строителство . 

 

 

 

 

5.КЛАС „СЪДЕБНИ ИНЖЕНЕРНО-ТЕХНИЧЕСКИ ЕКСПЕРТИЗИ” 

5.6 Вид Съдебна-пожаротехническа експертиза 

 

БОЙЧО ГОЧЕВ УЗУНОВ – образование – висше, специалност – автоматизация на 

производството, квалификация – електроинженер, удостоверение за завършен курс за 

противопожарна охрана, удостоверение за квалификация – противопожарна техника и 

безопасност . 

ГАЛИНА ЖЕЛЯЗКОВА БАЙЧЕВА –  образование – висше, специалност – технология 

на силикатите, квалификация – инженер-химик, следдипломна квалификация  - публична 

администрация и европейска интеграция, удостоверение за професионална квалификация 

за завършен курс за изпълнение на длъжности в държавните органи и органи за местно 

самоуправление, ведомствата , организациите и учрежденията, чиито функции са свързани 
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с отбранително-мобилизационната подготовка, сертификат от ОС на БЧК – Бургас за 

обучителен модул по „Контрол и управление на стреса в работната среда“, сертификат за 

обучение „Управление , координация и контрол при възникване на бедствия, пожари и 

извънредни ситуации“ за ръководни служители на ГДПБЗН- МВР и представители на 

областните и общински администрации, сертификат „Умения за ефективно общуване и 

решаване на конфликти. Психологическа подкрепа и комуникация по време на кризисна 

ситуация“, сертификат  „Специализирано обучение по ефективна комуникация за 

членовете на Звеното за стратегическа комуникация на Община Бургас“,сертификат за 

обучение за „Работа с телеметрични хидрометрични станции за измерване на ниво и 

скорост на покачване на водите и количество валежи и приложен софтуер за събиране и 

обработка на данни в реално време“,сертификат от курс за „Използване на 

информационната система за управление на водите на Община Бургас при опасност и при 

наводнение“, удостоверение за прилагане на ЗЗКИ, сертификат за професионална 

квалификация по документална сигурност, удостоверение за обучение по здравословни и 

безопасни условия на труд за условията и реда за провеждане на периодично обучение и 

инструктаж на работниците и служителите по правилата за осигуряване на здравословни и 

безопасни условия на труд ,  разрешение за достъп до класифицирана информация ниво 

„секретно“ , валидно до 11.04.2022 г. 

ДИМИТЪР СТОЯНОВ ГРОЗЕВ – образование – висше, специалност – противопожарна 

техника и безопасност, квалификация – инженер по противопожарна техника и 

безопасност. 

ДОБРОСЛАВ ГЕОРГИЕВ СЛАВОВ –  образование – висше, специалност – 

електроника, магистър - инженер , специалност – съдебно инженерно-технически 

експертизи и техническа безопасност, професионална квалификация – магистър инженер,  

специалност – инженеринг и експлоатация на енергийни системи, магистър 

електроинженер, удостоверение за безопасност на труда,сертификат „Защита при бедствия 

и аварии“, сертификат „Оказване на първа долекарска медицинска помощ, самопомощ и 

взаимопомощ“. 

ЖЕЛЯЗКО РАЙКОВ ЖЕЛЯЗКОВ – образование – висше, специалност – 

електроенергетика и електрообзавеждане , квалификация – електроинженер, квалификация 

– офицер по противопожарна охрана. 

ЖИВКО МИНКОВ ГЪРКОВ – образование – висше, магистър, специалност – добив на 

черни метали, квалификация – инженер металург, удостоверение от МВР за начална 

подготовка на офицери за противопожарна охрана. 

ИВАН ХРИСТОВ БОЙЧЕВ – образование – висше, специалност – автоматизация на 

промишлеността, квалификация – електроинженер, удостоверение за пожаро-

профилактична и оперативно-техническа подготовка. 

ИВЕЛИНА МИТКОВА ВАРДЕВА –  образование – висше, специалност – информатика, 

системно администриране, друга специалност – финанси, професионална квалификация – 

магистър по икономика, образователна и научна степен – доктор по информатика, 

академична длъжност  доцент по научната специалност 02.21.04 „Компютърни системи, 

комплекси и мрежи“, професионално направление 5.3 Комуникационна и компютърна 

техника, допълнителна квалификация Mikrotik Akademy Trainer , свидетелство за 

чуждоезикова специализация  ниво В2 английски език. 

РАДИ ХРИСТОВ ГАНЕВ – образование – висше, специалност – АВ – боеприпаси, 

квалификация – офицер от АВ – инж. по боеприпаси и химия на взривните вещества, 

гражданска специалност – инженер-химик, диплома за научна степен – доктор, 
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свидетелство за научно звание – доцент, удостоверение за завършен курс на обучение по 

осигуряване и сертификация на качеството на военна и специална продукция, сертификат 

за преминат курс на тема „Практически въпроси – методи за изпитване на строителни 

материали. Обработване на резултати от изпитванията и изчисляване на тяхната 

неопределеност“ , сертификат за обучение „Подготовка и изпълнение на проекти по 

европейски програми за финансиране“, свидетелство на персонал на взривни работи, 

разрешение за достъп до класифицирана информация ниво „секретно“, валидно до 

19.08.2022 г. 

СТАНЧО ХРИСТОВ ХРИСТОВ –  образование – висше, специалност – противопожарна 

техника и безопасност, квалификация – инженер по противопожарна техника и 

безопасност. 

СТОЯН ИВАНОВ ТОДОРОВ –  образование – висше, специалност – автоматизация на 

производството, квалификация – електроинженер, удостоверение за повишаване на 

квалификацията – противопожарна техника и безопасност. 

ТОДОР РАДОСТИНОВ ПАТЪРОВ – образование – висше, специалност – 

автоматизация на производството , квалификация – електроинженер, специалност – 

съдебни инженерно-технически експертизи и техническа безопасност, професионална 

квалификация – магистър инженер, удостоверение от КНОБ за оценителска 

правоспособност за „права на интелектуалната и индустриална собственост и други 

фактически отношения“. 

 

 

 

 

5. КЛАС „СЪДЕБНИ ИНЖЕНЕРНО-ТЕХНИЧЕСКИ ЕКСПЕРТИЗИ” 

5.7 Вид  Съдебно- енергийна експертиза 

 

АТАНАС АНДРЕЕВ ЧЕРВЕНКОВ –  образование – висше, специалност – съдебни 

инженерно-технически експертизи, професионална квалификация – магистър инженер, 

образование – висше, специалност – комуникации и електронизация за възобновяеми 

енергийни източници, професионална квалификация – магистър инженер,  специалност – 

комуникационна техника и компютърни мрежи, професионална квалификация – инженер 

по комуникации, удостоверение за допълнително обучение – техническа безопасност на 

нефто и газопроводи. 

ВЪЛЧО НИКОЛОВ ВЪЛЧЕВ – образование – висше, специалност – топлоенергия, 

квалификация – машинен инженер. 

ДАНЧО ГЕОРГИЕВ СТАНЧЕВ –  образование – висше, специалност – електрически 

машини и апарати, квалификация – електроинженер. 

ДИМИТЪР АНГЕЛОВ КЪНЧЕВ –  образование – висше , специалност – автоматизация 

на производството, квалификация – електроинженер. 

ДОБРОСЛАВ ГЕОРГИЕВ СЛАВОВ –  образование – висше, специалност – 

електроника, магистър - инженер , специалност – съдебно инженерно-технически 

експертизи и техническа безопасност, професионална квалификация – магистър инженер,  

специалност – инженеринг и експлоатация на енергийни системи, магистър 

електроинженер, удостоверение за безопасност на труда,сертификат „Защита при бедствия 
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и аварии“, сертификат „Оказване на първа долекарска медицинска помощ, самопомощ и 

взаимопомощ“. 

ЕЛЕНА ТОДОРОВА ДРАГАНОВА –  образование – средно , специалност – 

ел.обзавеждане на промишлени предприятия , квалификация – електромонтьор. 

ЖУЛИЕТА АТАНАСОВА ЕДРЕВА -  образование – висше, специалност – промишлена 

топлотехника , квалификация -  машинен инженер, степен – магистър,  образование – 

висше, специалност – съдебни автотехнически експертизи и безопасност на движението, 

професионална квалификация – магистър инженер, следдипломна квалификация – 

съдебно-технически експертизи, удостоверение за професионална квалификация – 

обследване за енергийна ефективност на сгради и сертифициране на сгради, удостоверение 

за придобиване на трета квалификационна група по безопасност при работа в 

електрически уредби / мрежи с напрежение над 1000 V, удостоверение за допълнително 

обучение – безопасност на труда, член на Камарата на инженерите в инвестиционното 

проектиране с пълна проектантска правоспособност по част „Отопление, вентилация, 

климатизация, хладилна техника  топло и газоснабдяване.“   

ИВАН НИКОЛОВ ИВАНОВ –  образование – висше, специалност – топлинна и 

масообменна техника, квалификация – машинен инженер,  специалност – патентно-

лицензионна дейност, удостоверение от Патентното ведомство на Р България за 

представител по индустриална собственост – изобретения и полезни модели пред 

Патентно ведомство на Р България, удостоверение за представител по индустриална 

собственост – марки, географски означения и промишлен дизайн, сертификат за независим 

оценител на права на интелектуална и индустриална собственост и други фактически 

отношения .  

ИВЕЛИНА МИТКОВА ВАРДЕВА –  образование – висше, специалност – информатика, 

системно администриране, друга специалност – финанси, професионална квалификация – 

магистър по икономика, образователна и научна степен – доктор по информатика, 

академична длъжност  доцент по научната специалност 02.21.04 „Компютърни системи, 

комплекси и мрежи“, професионално направление 5.3 Комуникационна и компютърна 

техника, допълнителна квалификация Mikrotik Akademy Trainer,  свидетелство за 

чуждоезикова специализация  ниво В2 английски език. 

ИЛКО ДАМЯНОВ ЗЛАТЕВ –  образование – висше, специалност – комуникации и 

електронизация за възобновяеми енергийни източници, професионална квалификация – 

магистър инженер, инженер по комуникации, специалност  съдебни инженерно-

технически експертизи, сертификат за оценителска правоспособност за оценка на машини 

и съоръжения,  сертификат за оценителска правоспособност за оценка на недвижими 

имоти, сертификат за оценителска правоспособност за оценка права на интелектуалната и 

индустриалната собственост и други фактически отношения. 

КАМЕН ДИМИТРОВ СЕЙМЕНЛИЙСКИ - , образование – висше,  специалност – 

ЕТМЕ, квалификация - електроинженер , професионална квалификация - мениджмънт в 

енергетиката ,  удостоверение за професионална квалификация – обследване за енергийна 

ефективност и сертифициране на сгради, удостоверение за професионална квалификация -   

съдебни – технически експертизи, диплома за кандидат на техническите науки .  

КОСТАДИН БОЙКОВ БЕЛЕВ –  образование – висше,  специалност – 

електроенергетика и електрообзавеждане, професионална квалификация – магистър-

инженер. 

ЛЮБОМИР ТОМОВ БИКОВ –  образование – висше, специалност –механизация и 

електрификация на мините, квалификация – минен инженер – електромеханик, 
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удостоверение за ограничена проектантска правоспособност по интердисциплинарна част 

пожарна безопасност – електрическа, удостоверение за пълна проектантска 

правоспособност – електрическа. 

РАДОСЛАВ РУСКОВ СИМИОНОВ – образование – висше, специалност – инженеринг 

и експлоатация на енергийни системи,  професионална квалификация – магистър 

електроинженер, специалност съдебни инженерно-технически експертизи и техническа 

безопасност, магистър-инженер,  образование – средно, специалност – строителство и 

архитектура, професионална квалификация – строителен техник,  удостоверение за 

безопасност на труда, удостоверение за ограничена проектантска правоспособност , 

сертификат по проект „ Повишаване на информираността и капацитета на българските 

предприятия за реализация на дейности и мерки по енергийна ефективност и създаване на 

бизнес модел за подпомагане на схемата за задължения за енергийни спестявания и 

свързаните с нея дейности“, сертификат „Правила за поведение при земетресения, 

наводнение и инциденти с опасни вещества“. 

РОСЕН СТАМАТОВ РУСЕВ -  образование – висше, специалност – електроенергетика, 

квалификация – електроинженер, научна степен – доктор по научната специалност 

02.06.02 Електрически централи и подстанции, допълнителни квалификация – 

електрически мрежи, електроснабдяване , режими на работа на електрическите централи, 

автоматика и електроенергетика. 

СИЛВИЯ АЛЕКСАНДРОВА ЛЕЦКОВСКА – образование – висше, специалност – 

технология на металите, квалификация – машинен инженер, специалност – компютърни 

системи и технологии, професионална квалификация – компютърен инженер, 

удостоверение за професионална квалификация  по обследване за енергийна ефективност 

и сертифициране на сгради,  свидетелство за научно звание „доцент“  по научната 

специалност 02.01.02 „Материалознание и технология на машиностроителните 

материали“, диплом за членство в Съюза на учените в България,   сертификат за 

специализирано обучение по проект „Повишаване на информираността и капацитета на 

българските предприятия за реализиране на дейности и мерки по енергийна ефективност и 

създаване на бизнес модел за подпомагане на схемата за задължения за енергийни 

спестявания и свързаните с нея дейности.“ 

СМЕЛА РАЛЕВА УЗУНОВА –  образование - висше, специалност -  съобщителна и 

осигурителна техника и системи, квалификация – електроинженер професионална 

квалификация – съдебно-технически експертизи, сертификат за експерт-оценител на 

машини и съоръжения, активи – движимо имущество,  професионална квалификация – 

обследване за енергийна ефективност и сертифициране на сгради , удостоверение – 

измервания, оценка и нормативни документи (микроклимат, осветление, шум, вибрации, 

вентилационни и климатични инсталации, електромагнитни полета), сертификат за 

интензивен курс по счетоводство. – Молба с вх. № 1672/18.11.2020 г. за отписване. 

СТЕФАН ХРИСТОВ МАРЕНОВ – образование – висше,  специалност – ел. машини и 

апарати, квалификация – електроинженер. 

ТОДОР РАДОСТИНОВ ПАТЪРОВ – образование – висше, специалност – 

автоматизация на производството , квалификация – електроинженер, специалност – 

съдебни инженерно-технически експертизи и техническа безопасност, професионална 

квалификация – магистър инженер, удостоверение от КНОБ за оценителска 

правоспособност за „права на интелектуалната и индустриална собственост и други 

фактически отношения“. 
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5. КЛАС „СЪДЕБНИ ИНЖЕНЕРНО-ТЕХНИЧЕСКИ ЕКСПЕРТИЗИ” 

5.8 Вид  Съдебнооценителска - автотехническа  експертиза 

 

ВЕЛИЧКО НИКОЛОВ ПРАМАТАРОВ –  образование – висше,   специалност – съдебни 

автотехнически експертизи и безопасност на движението, професионална квалификация – 

магистър инженер, специалност – технология и управление на транспорта, професионална 

квалификация – инженер по транспорта, свидетелство за професионална квалификация – 

инструктор за обучение на водачи на МПС. 

ДИНКО ЙОРДАНОВ ДИНЕВ -   образование – висше, специалност -  двигатели с 

вътрешно горене, квалификация - машинен инженер ,  лиценз за оценител на машини, 

съоръжения в сферата на машиностроителната промишленост, транспорта, строителството 

и химическата и нефтопреработвателна промишленост, лиценз за оценител на цели 

държавни и общински предприятия , преобразувани или непреобразувани в търговски 

дружества.  

ЖУЛИЕТА АТАНАСОВА ЕДРЕВА -  образование – висше, специалност – промишлена 

топлотехника , квалификация -  машинен инженер, степен – магистър,  образование – 

висше, специалност – съдебни автотехнически експертизи и безопасност на движението, 

професионална квалификация – магистър инженер, следдипломна квалификация – 

съдебно-технически експертизи, удостоверение за професионална квалификация – 

обследване за енергийна ефективност на сгради и сертифициране на сгради,удостоверение 

за придобиване на трета квалификационна група по безопасност при работа в 

електрически уредби/мрежи с напрежение над 1000 V, удостоверение за допълнително 

обучение – безопасност на труда, член на Камарата на инженерите в инвестиционното 

проектиране с пълна проектантска правоспособност по част „Отопление, вентилация, 

климатизация, хладилна техника  топло и газоснабдяване.“   

ИВЕЛИНА МИТКОВА ВАРДЕВА –  образование – висше, специалност – информатика, 

системно администриране, друга специалност – финанси, професионална квалификация – 

магистър по икономика, образователна и научна степен – доктор по информатика, 

академична длъжност  доцент по научната специалност 02.21.04 „Компютърни системи, 

комплекси и мрежи“, професионално направление 5.3 Комуникационна и компютърна 

техника, допълнителна квалификация Mikrotik Akademy Trainer , свидетелство за 

чуждоезикова специализация  ниво В2 английски език. 

ЛИЛИЯ АНЕСТИЕВА СТАНЕВА –  образование – висше, специалност – електронна техника 

и микроелектроника, професионална квалификация – електроинженер, специализация – 

промишлена електроника, научна степен доктор по компютърни системи и технологии,  доцент, 

научна специалност Електронизация (Автоматизация на проектирането в електрониката) 

професионално направление 5.2 Електротехника , електроника и автоматика.   

МАТВЕЙ ДИМИТРОВ АРАБАДЖИЙСКИ - образование – висше, специалност – 

автомобилни войски, военна квалификация – военен инженер по експлоатация  и ремонт  

на автомобилна техника , гражданска специалност – двигатели с вътрешно горене, 

квалификация -  машинен инженер   свидетелство за професионална квалификация – 

съдебно-технически експертизи,  сертификат за автоексперт-оценител. 

РАЙКО СТОЯНОВ СТОЯНОВ –  образование – висше, специалност – технология и 

организация на автомобилния транспорт, квалификация  - машинен инженер, 
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специализация – техническо поддържане на автомобилите, сертификат  за автоексперт – 

автотехническа експертиза – проблеми, методика, пазарна стойност.Ликвидация на щети 

по ПМС и ППС. 

ТОДОР РАДОСТИНОВ ПАТЪРОВ – образование – висше, специалност – 

автоматизация на производството , квалификация – електроинженер, специалност – 

съдебни инженерно-технически експертизи и техническа безопасност, професионална 

квалификация – магистър инженер, удостоверение от КНОБ за оценителска 

правоспособност за „права на интелектуалната и индустриална собственост и други 

фактически отношения“. 

ХРИСТО ПЕРИКЛИЕВ ХРИСТОВ – образование – висше, специалност – счетоводна 

отчетност, свидетелство – диплом за професионална квалификация – съдебен експерт, 

член на с-е „Камара на ВЛ в България“ – председател – кл. Бургас, професионални 

сертификати – оценител на недвижими имоти и сертификат за оценка на машини и 

съоръжения – регистриран член на КНОБ по Закона за независимите оценители, 

сертификати – активи – движимо имущество, автоексперт-оценител, криминалистически 

експертизи при ПТП, застрахователни измами при МПС, автоексперт-оценител, 

сертификат за експерт-оценител на цели предприятия, дялове и акции от капитала им, 

разрешение за достъп до класифицирана информация до ниво „секретно“, диплома за 

средно-специално образование, специалност корабни машини и механизми, квалификация 

– машинен техник по корабни машини и механизми, сертификат за автоексперт-оценител – 

автотехническа експертиза – проблеми, методика , пазарна стойност. 

 

 

 

6. КЛАС  “ СЪДЕБНО-БИОЛОГИЧНИ ЕКСПЕРТИЗИ” 
6.1 Вид Съдебно-ботаническа експертиза 

 

ЕЛЕНА ЙОРДАНОВА ГЕОРГИЕВА – АРНАУДОВА –  образование –висше, 

специалност – биология, професионална квалификация – биолог със специализация 

екология. 

СВЕТЛАНА КЛИМЕНТОВА ТАНЕВА –  образование – висше, специалност – 

ландшафтна архитектура, професионална квалификация – ландшафтен архитект, 

удостоверение за обучение като експерт по томография на дърветата „Arbotom – 

инспекция и анализ на дървета“. 

 ХРИСТО ГЕОРГИЕВ БУРГАЗЛИЕВ – образование – висше, специалност – стопанско 

управление, професионална квалификация – магистър по икономика, свидетелство за 

призната специалност – фармацевт, специалист по организация и икономика на 

дистрибуторската и аптечната практика. 

 

 

 

 

6.  КЛАС  “ СЪДЕБНО-БИОЛОГИЧНИ ЕКСПЕРТИЗИ” 
6.2 Вид Съдебно-зоологическа експертиза 
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ЕЛЕНА ЙОРДАНОВА ГЕОРГИЕВА – АРНАУДОВА –  образование –висше, 

специалност – биология, професионална квалификация – биолог със специализация 

екология. 

 
6. КЛАС  “ СЪДЕБНО-БИОЛОГИЧНИ ЕКСПЕРТИЗИ” 

6.3 Вид Съдебно микробиологична експертиза 

 

 

ЕЛЕНА ЙОРДАНОВА ГЕОРГИЕВА – АРНАУДОВА –  образование –висше, 

специалност – биология, професионална квалификация – биолог със специализация 

екология. 

МАЯ ИВАНОВА КИЧЕВА – образование – висше , специалност – молек.и  функц. 

биология, квалификация – биохимик, клиничен химик, диплома за кандидат на 

биологичните науки. 

 

 

6. КЛАС  “ СЪДЕБНО-БИОЛОГИЧНИ ЕКСПЕРТИЗИ” 

6.4 Вид Съдебно-ентомологична експертиза 

 

 

ЕЛЕНА ЙОРДАНОВА ГЕОРГИЕВА – АРНАУДОВА –  образование –висше, 

специалност – биология, професионална квалификация – биолог със специализация 

екология. 

МАЯ ИВАНОВА КИЧЕВА – образование – висше , специалност – молек.и функц. 

биология, квалификация – биохимик, клиничен химик, диплома за кандидат на 

биологичните науки.  

 

 

 

 

6. КЛАС  “ СЪДЕБНО-БИОЛОГИЧНИ ЕКСПЕРТИЗИ” 

6.5 Вид Съдебно-екологична  експертиза 

 

 

 

ЕЛЕНА ЙОРДАНОВА ГЕОРГИЕВА – АРНАУДОВА – образование –висше, 

специалност – биология, професионална квалификация – биолог със специализация 

екология,  съдебно-екологична експертиза – екология, опазване на околна среда, 

биоразнообразие, отпадъци-битови, производствени, медицински, строителни, опасни, 

биоотпадъци, биоразградими и специфични потоци отпадъци, разрешителни и 

лицензионни режими , във връзка с прилагане на екологично законодателство, води , 

почви, атмосферен въздух, качество на атмосферен въздух замърсяване на компонентите 

на околната среда, екологични щети, ОВОС и ЕО. 

СВЕТЛА ПЕТРОВА ПЕТРОВА –  образование – висше, специалност – екология и 

опазване на околната среда, професионална квалификация – магистър по екология. 



85 

 

СВЕТЛАНА КЛИМЕНТОВА ТАНЕВА –  образование – висше, специалност – 

ландшафтна архитектура, професионална квалификация – ландшафтен архитект, 

удостоверение за обучение като експерт по томография на дърветата „Arbotom – 

инспекция и анализ на дървета“. 

 

 

7.КЛАС „ ЕКСПЕРТИЗИ НА МАТЕРИАЛИ , ВЕЩЕСТВА И 

ИЗДЕЛИЯ” 

 
7.1 Вид  Съдебно-химическа  експертиза 

 

 ВЕСЕЛИНА ХРИСТОВА ДОСЕВА   - образование – висше, специалност – технология 

на каучука и пластмасите,  сертификат за експерт-оценител на недвижими имоти и 

земеделски земи.   

ВИОЛЕТА МАРКОВА ИЛИЕВА –  образование – висше, специалност – технология на 

каучука и пластмаси, квалификация -  инженер-химик, специализация – управление на 

администрацията, специализация – съвременни педагогически технологии, удостоверение 

за специализация  – европейска административна практика, удостоверение за 

специализация – организация на административната дейност и процеси, свидетелство за 

квалификация  като учител по химия, свидетелство за квалификация – технология на 

пластмасите, квалификация – педагогика , учител.    

ГАЛИНА ЖЕЛЯЗКОВА БАЙЧЕВА –  образование – висше, специалност – технология 

на силикатите, квалификация – инженер-химик, следдипломна квалификация  - публична 

администрация и европейска интеграция, удостоверение за професионална квалификация 

за завършен курс за изпълнение на длъжности в държавните органи и органи за местно 

самоуправление, ведомствата , организациите и учрежденията, чиито функции са свързани 

с отбранително-мобилизационната подготовка, сертификат от ОС на БЧК – Бургас за 

обучителен модул по „Контрол и управление на стреса в работната среда“, сертификат за 

обучение „Управление , координация и контрол при възникване на бедствия, пожари и 

извънредни ситуации“ за ръководни служители на ГДПБЗН- МВР и представители на 

областните и общински администрации, сертификат „Умения за ефективно общуване и 

решаване на конфликти. Психологическа подкрепа и комуникация по време на кризисна 

ситуация“, сертификат  „Специализирано обучение по ефективна комуникация за 

членовете на Звеното за стратегическа комуникация на Община Бургас“,сертификат за 

обучение за „Работа с телеметрични хидрометрични станции за измерване на ниво и 

скорост на покачване на водите и количество валежи и приложен софтуер за събиране и 

обработка на данни в реално време“,сертификат от курс за „Използване на 

информационната система за управление на водите на Община Бургас при опасност и при 

наводнение“, удостоверение за прилагане на ЗЗКИ, сертификат за професионална 

квалификация по документална сигурност, удостоверение за обучение по здравословни и 

безопасни условия на труд за условията и реда за провеждане на периодично обучение и 

инструктаж на работниците и служителите по правилата за осигуряване на здравословни и 

безопасни условия на труд ,  разрешение за достъп до класифицирана информация ниво 

„секретно“ , валидно до 11.04.2022 г. 

ГРИГОР ГЕОРГИЕВ ВЕСОВ –  образование – висше , специалност – хим.технология на 

текстилните влакна , квалификация – инженер-химик, специализация – повишаване 
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устойчивостта на химическата промишленост при изключителни обстоятелства , 

свидетелство за специализация и правоспособност – експерт по оценка на въздействието 

върху околната среда.    

ДИМИТРИЙКА ВАСИЛЕВА ЛЪВЧИЕВА – образование – висше, специалност – нефт и 

газ, квалификация – инженер химик,  диплом за кандидат на техническите науки, 

удостоверение за завършен курс  „Здравословни и безопасни условия на труд и управление 

на предприятието” , специалист по химия и технология на нефта и газа; качество на горива 

и нефтени продукти; разпределение и снабдяване с природен газ; системи на управление : 

Система за управление на качеството съгласно ISO 9001:2008, Система за управление на 

околната среда съгласно ISO 14001:2005, Система за управление на здравословни  и 

безопасни условия на труд съгласно OHSAS 18001  и Система за безопасност на храните  

(НАССР), допълнителна квалификация – водещ одитор по ISO 9001:2008, одитор по ISO 

14001:2005, специалист по НАССР, OHSAS 18001.   

ЕЛЕНА МЕТОДИЕВА ТЕРЗИЕВА –  образование – висше, специалност – инженер-

химик – технология на нефта и газа, квалификация – еколог.   

ЕЛЕНКА ВАСИЛЕВА РАЙКОВА –  образование – висше, специалност – техн. на 

силикатите, квалификация – инженер – химик, пенсионер, удостоверение за 

кореспондентско обучение „Политика, законодателство и практика на Европейския съюз 

за осигуряване на безопасност и здраве при работа”.   

ЖЕЛКА ТИЛЕВА  ФИЛИПОВА –   образование – висше, специалност – технология на 

неорганичните вещества, квалификация – инженер – химик, преквалификация – 

металургия на черните метали, квалификация – инженер – металург,  свидетелство за 

професионална квалификация – съдебно-технически експертизи, сертификат за обучение 

по счетоводство за средно напреднали ниво ІІ.   

ЖОРЖ МАРДИК СУИЧМЕЗЯН – образование – висше, специалност – технолог на 

каучука и пластмасите, квалификация – инженер – химик ,  удостоверение – 

правоспособност  да ръководи дезинфекционни, дезинсекционни и  дератизационни 

дейности.   

МАЯ ИВАНОВА КИЧЕВА  - образование – висше, специалност - молекулярна и 

функционална биология, квалификация – биохимик, клиничен химик, диплома за кандидат 

на биологичните науки, „доктор“,  съдебно – химическа експертиза / определяне и 

количествен анализ на наркотични и упойващи вещества, алкохол и др. в биологични 

проби и обекти /. 

РАДИ ХРИСТОВ ГАНЕВ – образование – висше, специалност – АВ – боеприпаси, 

квалификация – офицер от АВ – инж. по боеприпаси и химия на взривните вещества, 

гражданска специалност – инженер-химик, диплома за научна степен – доктор, 

свидетелство за научно  звание – доцент удостоверение за завършен курс на обучение по 

осигуряване и сертификация на качеството на военна и специално продукция, сертификат 

за преминат курс на тема „Практически въпроси – методи за изпитване на строителни 

материали. Обработване на резултати от изпитванията и изчисляване на тяхната 

неопределеност“ , сертификат за обучение „Подготовка и изпълнение на проекти по 

европейски програми за финансиране“, свидетелство на персонал на взривни работи, 

разрешение за достъп до класифицирана информация ниво „секретно“, валидно до 

19.08.2022 г. 

ТАНЯ ГРАДЕВА АНГЕЛОВА – образование – средно-специално, специалност 

преработка на нефта и газа , квалификация – техник-технолог,  следдипломна 
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квалификация – съдебно – технически експертизи, сертификат – експерт-оценител на 

недвижими имоти и земеделски земи.   

 ТАТЯНА БОРИСОВА МИХАЙЛОВА –  образование – висше, специалност – 

технология на каучука и пластмаси , квалификация – инженер – химик, длъжност – 

съветник.   

 

 

 

7.КЛАС „ ЕКСПЕРТИЗИ НА МАТЕРИАЛИ , ВЕЩЕСТВА И ИЗДЕЛИЯ” 

7.2 Вид  Съдебно-физическа експертиза 

 

 

ИВАН ХРИСТОВ ИВАНОВ – образование – висше , специалност – машиностроителна 

техника и технологии, професионална квалификация – магистър – инженер, научна степен 

доктор по научната специалност  02.01.02 „Материалознание и технология на 

машиностроителните материали“. 

МАРГАРИТ ГЕОРГИЕВ ЯНЧЕВ  -  образование – висше, специалност – физик, учител 

по физика с допълнителна специалност математика, квалификация – електротехника и 

електроника.  

РАДИ ХРИСТОВ ГАНЕВ – образование – висше, специалност – АВ – боеприпаси, 

квалификация – офицер от АВ – инж. по боеприпаси и химия на взривните вещества, 

гражданска специалност – инженер-химик, диплома за научна степен – доктор, 

свидетелство  за научно звание – доцент, удостоверение за завършен курс на обучение по 

осигуряване и сертификация на качеството на военна и специална продукция, сертификат 

за преминат курс на тема „Практически въпроси – методи за изпитване на строителни 

материали. Обработване на резултати от изпитванията и изчисляване на тяхната 

неопределеност“ , сертификат за обучение „Подготовка и изпълнение на проекти по 

европейски програми за финансиране“, свидетелство на персонал на взривни работи, 

разрешение за достъп до класифицирана информация ниво „секретно“, валидно до 

19.08.2022 г. 

СИЛВИЯ АЛЕКСАНДРОВА ЛЕЦКОВСКА – образование – висше, специалност – 

технология на металите, квалификация – машинен инженер, специалност – компютърни 

системи и технологии, професионална квалификация – компютърен инженер, 

удостоверение за професионална квалификация  по обследване за енергийна ефективност 

и сертифициране на сгради,  свидетелство за научно звание „доцент“  по научната 

специалност 02.01.02 „Материалознание и технология на машиностроителните 

материали“, диплом за членство в Съюза на учените в България,   сертификат за 

специализирано обучение по проект „Повишаване на информираността и капацитета на 

българските предприятия за реализиране на дейности и мерки по енергийна ефективност и 

създаване на бизнес модел за подпомагане на схемата за задължения за енергийни 

спестявания и свързаните с нея дейности. 

 

 

 

7.КЛАС „ ЕКСПЕРТИЗИ НА МАТЕРИАЛИ , ВЕЩЕСТВА И ИЗДЕЛИЯ” 

7.3 Вид  Съдебна физико-химическа  експертиза 
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ГАЛИНА ЖЕЛЯЗКОВА БАЙЧЕВА –  образование – висше, специалност – технология 

на силикатите, квалификация – инженер-химик, следдипломна квалификация  - публична 

администрация и европейска интеграция, удостоверение за професионална квалификация 

за завършен курс за изпълнение на длъжности в държавните органи и органи за местно 

самоуправление, ведомствата , организациите и учрежденията, чиито функции са свързани 

с отбранително-мобилизационната подготовка, сертификат от ОС на БЧК – Бургас за 

обучителен модул по „Контрол и управление на стреса в работната среда“, сертификат за 

обучение „Управление , координация и контрол при възникване на бедствия, пожари и 

извънредни ситуации“ за ръководни служители на ГДПБЗН- МВР и представители на 

областните и общински администрации, сертификат „Умения за ефективно общуване и 

решаване на конфликти. Психологическа подкрепа и комуникация по време на кризисна 

ситуация“, сертификат  „Специализирано обучение по ефективна комуникация за 

членовете на Звеното за стратегическа комуникация на Община Бургас“,сертификат за 

обучение за „Работа с телеметрични хидрометрични станции за измерване на ниво и 

скорост на покачване на водите и количество валежи и приложен софтуер за събиране и 

обработка на данни в реално време“,сертификат от курс за „Използване на 

информационната система за управление на водите на Община Бургас при опасност и при 

наводнение“, удостоверение за прилагане на ЗЗКИ, сертификат за професионална 

квалификация по документална сигурност, удостоверение за обучение по здравословни и 

безопасни условия на труд за условията и реда за провеждане на периодично обучение и 

инструктаж на работниците и служителите по правилата за осигуряване на здравословни и 

безопасни условия на труд ,  разрешение за достъп до класифицирана информация ниво 

„секретно“ , валидно до 11.04.2022 г. 

ДИМИТРИЙКА ВАСИЛЕВА ЛЪВЧИЕВА –  образование – висше, специалност – нефт 

и газ, квалификация – инженер химик,  диплом за кандидат на техническите науки, 

удостоверение за завършен курс  „Здравословни и безопасни условия на труд и управление 

на предприятието” , специалист по химия и технология на нефта и газа; качество на горива 

и нефтени продукти; разпределение и снабдяване с природен газ; системи на управление : 

Система за управление на качеството съгласно ISO 9001:2008, Система за управление на 

околната среда съгласно ISO 14001:2005, Система за управление на здравословни  и 

безопасни условия на труд съгласно OHSAS 18001  и Система за безопасност на храните  

(НАССР), допълнителна квалификация – водещ одитор по ISO 9001:2008, одитор по ISO 

14001:2005, специалист по НАССР, OHSAS 1800. 

МАРГАРИТ ГЕОРГИЕВ ЯНЧЕВ  -  образование – висше, специалност – физик, учител 

по физика с допълнителна специалност математика, квалификация – електротехника и 

електроника.  

МАРИЯ ЖИВКОВА ЖЕЛЕЗЧЕВА – МИТЕВА –образование – висше, специалност – 

неорганични химични технологии, квалификация – магистър инженер. 

НИКОЛАЙ ПЕТКОВ РУСЕВ – образование – висше, специалност – химия, 

квалификация – химик – преподавател по химия с втора специалност – преподавател по 

физика,  свидетелство за професионална квалификация – учител по информатика и ИТ. 

РАДИ ХРИСТОВ ГАНЕВ – образование – висше, специалност – АВ – боеприпаси, 

квалификация – офицер от АВ – инж.по боеприпаси и химия на взривните вещества, 

гражданска специалност – инженер-химик, диплома за научна степен – доктор, 
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свидетелство за научно звание – доцент, удостоверение за завършен курс на обучение по 

осигуряване и сертификация на качеството на военна и специална продукция, сертификат 

за преминат курс на тема „Практически въпроси – методи за изпитване на строителни 

материали. Обработване на резултати от изпитванията и изчисляване на тяхната 

неопределеност“ , сертификат за обучение „Подготовка и изпълнение на проекти по 

европейски програми за финансиране“, свидетелство на персонал на взривни работи, 

разрешение за достъп до класифицирана информация ниво „секретно“, валидно до 

19.08.2022 г. 

 

 

 

7.КЛАС „ ЕКСПЕРТИЗИ НА МАТЕРИАЛИ , ВЕЩЕСТВА И ИЗДЕЛИЯ” 

7.4 Вид  Съдебна  химико-токсикологична (токсикохимична )  експертиза 

 

 

8.КЛАС “СЪДЕБНИ СЕЛСКОСТОПАНСКИ ЕКСПЕРТИЗИ” 

8.1 Вид  Съдебна ветеринарномедицинска експертиза 

 

 

ИВАН  МИХАЙЛОВ ЯНЧЕВ –  образование – висше, специалност – ветеринарна 

медицина, квалификация – ветеринарен лекар, допълнителна квалификация – лабораторен 

лекар в ДВСК.  

 

 

 

8.КЛАС “СЪДЕБНИ СЕЛСКОСТОПАНСКИ ЕКСПЕРТИЗИ” 
8.2 Вид  Съдебно-агротехническата  експертиза 

 

 

ВАСИЛКА КРЪСТАНОВА СТОЕВА –  образование – висше, специалност -  лозаро-

градинарство, квалификация – агроном, лозаро - градинар,  сертификат за експерт-

оценител на недвижими имоти и земеделски земи.   

ДАРИН ПЕТРОВ ГОЧКОВ – ,образование – висше, специалност – защита на растенията 

и почвата, квалификация – инженер-агроном,  удостоверение от РИОКОЗ за 

правоспособност да извършва дезинфекционни, дезинсекционни и дератизационни 

дейности, свидетелство за правоспособност на технолог- обгазител.   

ИВАН ЖЕЛЯЗКОВ СТОЕВ – образование – висше, специалност – лозаро -градинарство, 

квалификация – лозаро - градинар, допълнителна квалификация – доктор на науките. 

ИВАН НИКОЛОВ ВЪЛЧЕВ –  образование – висше, агроном-полевъд  

КЕРА АТАНАСОВА СТОЕВА – образование – висше, специалност – полевъдство, 

квалификация – агроном – полевъд, степен на образование – доктор с научна специалност  

- фуражно производство, ливадарство, сертификат за оценител на земеделски земи и 

трайни насаждения, удостоверение за оценител на земеделски земи и подобренията върху 

тях. 
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КЕРКА ЯНКОВА ТОТЕВА –  образование – висше, специалност – животновъдство, 

квалификация – инженер по животновъдство, образование – висше, специалност – 

счетоводство и контрол. 

МАРИЯНА ЛЮБОМИРОВА ЛЮДСКАНОВА –  образование – висше, специалност – 

лозаро-градинарство, квалификация – агроном – лозаро - градинар,   удостоверение за 

оценител на земеделски земи, вещо лице по чл. 19 а, ал. 8 от Закона за собствеността и 

ползването на земеделските земи, сертификат за експерт-оценител на земеделски земи и 

трайни насаждения.  

МИЛКА ДИМИТРОВА ДИМИТРОВА – ДОНЕВА - образование – висше, специалност 

– полевъдство, квалификация – агроном-полевъд,  специалност – стопанско управление , 

управление на европейските проекти, професионална квалификация- магистър стопанско 

управление , „Управление на европейските проекти”. 

НАДЕЖДА АНГЕЛОВА ПАЛОВА – образование – висше, специалност – 

животновъдство, квалификация – инженер по животновъдство, допълнителна 

квалификация – контрольор на качеството на земеделски и хранителни продукти на пазари 

и митници, биологично земеделие, проекти, образователна и научна степен „доктор“ по 

научната специалност 04. 02.08 „свиневъдство“. 

НИКОЛАЙ ИВАНОВ КОНДАНИНСКИ – образование – висше, специалност – защита 

на растенията и почвата, квалификация – инженер-агроном, специализация – агроекология 

и защита на почвата,  лиценз от МЗГАР – оценител на земеделски земи и подобренията 

върху тях, удостоверение от МЗП – оценител на земеделските земи по чл. 19а, ал. 8 от 

ЗСПЗЗ, лиценз за сортоизпитател. 

СТОЯНКА ГРУЕВА ЛИЧЕВА – образование – висше, специалност – агроном-полевъд, 

квалификация – интензивно производство на цветя и зеленчуци в оранжерии, компютърна 

грамотност.   

 

 

 

9. КЛАС„СЪДЕБНО-ИЗКУСТВОВЕДСКИ ЕКСПЕРТИЗИ” 
 

 

 

10. КЛАС „ОЦЕНИТЕЛСКИ  ЕКСПЕРТИЗИ 

10.1 Вид  Оценка на недвижими имоти 
 

АНГЕЛ ГЕОРГИЕВ ГАВРИЛОВ –  образование – висше, специалност – право,  

професионална квалификация – юрист, сертификат за оценителска правоспособност за 

оценка права на интелектуалната и индустриалната собственост и други фактически 

отношения,сертификат за оценка на недвижими имоти. 

АТАНАС СТОЯНОВ СТОЯНОВ – образование – висше, магистър, специалност – 

комуникационна техника и компютърни мрежи, професионална квалификация – магистър 

по комуникации, сертификат за оценителска правоспособност за оценка на недвижими 

имоти. 
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ВАЛЕНТИН ЛАЗАРОВ РАДЕВ – образование – висше, специалност – компютърни 

системи и технологии, професионална квалификация – компютърен инженер, 

образователно-квалификационна степен – бакалавър, специалност – приложна 

информатика и уеб дизайн, професионална квалификация – информатик, образование – 

средно – специално, специалност – геодезия, фотограметрия и картография, квалификация 

– техник-геодезист, сертификат за оценителска правоспособност за оценка на недвижими 

имоти;оценител на недвижими имоти – регистриран член на КНОБ по Закона за 

независимите оценители, председател на Съвета на регионална колегия – Бургас, Сливен и 

Ямбол към Камарата на независимите оценители в България. 

 ИВАН ГЕОРГИЕВ  ЩЕРЕВ-   образование – висше,  магистър, специалност - 

промишлено и гражданско строителство – технология, квалификация строителен инженер 

по промишлено и гражданско строителство ,  удостоверение за вписване в публичния 

регистър на лица, упражняващи технически контрол по част конструктивна на 

инвестиционните проекти, сертификат за експерт-оценител на земеделски земи, 

подобренията и трайните насаждения върху тях , сертификат за експерт оценител на 

недвижими имоти и сгради – паметници на културата,сертификат от КНОБ за оценка на 

недвижими имоти,лиценз за оценка на недвижими имоти, удостоверение за пълна 

проектантска правоспособност за включване в регистъра на КИИП  по части 

конструктивна, организация и изпълнение на строителството. 

ИЛКО ДАМЯНОВ ЗЛАТЕВ –  образование – висше, специалност – комуникации и 

електронизация за възобновяеми енергийни източници, професионална квалификация – 

магистър инженер, инженер по комуникации, специалност  съдебни инженерно-

технически експертизи, сертификат за оценителска правоспособност за оценка на машини 

и съоръжения,  сертификат за оценителска правоспособност за оценка на недвижими 

имоти, сертификат за оценителска правоспособност за оценка права на интелектуалната и 

индустриалната собственост и други фактически отношения. 

КРАСИМИРА ДИМИТРОВА АРАБАДЖИЕВА –  образование – висше, специалност – 

радио и телевизионна техника, квалификация – инженер по електроника и автоматика, 

средно специално образование , специалност – водно строителство, квалификация – 

техник – водостроител, вещо лице в Агенцията по вписвания, сертификат от Камарата на 

независимите оценители в България за оценка на недвижими имоти, лиценз от АП за 

оценител на недвижими имоти, сертификат за оценка на машини и съоръжения, 

сертификат за оценка на земеделски земи и трайни насаждения. 

 

КРИСТИНА ВЕСЕЛИНОВА МАРКОВА –  образование – висше,  специалност – пътно 

строителство, професионална квалификация – инженер по пътно строителство – магистър,  

специалност – строителство на сгради и съоръжения, професионална квалификация – 

инженер-строител, средно образование, квалификация строителен техник, сертификат  за 

обучение „Строителни сметки и цени  - първо и второ ниво“ сертификат за оценителска 

правоспособност  за оценка на недвижими имоти. 

МАРГАРИТА ВЛАДИМИРОВА БАКАЛОВА -  образование – висше, специалност – 

икономика и управление на туризма, квалификация – мениджър в туризма, професионална 

квалификация – съдебно-счетоводни експертизи , сертификат за оценителска 

правоспособност – оценка на недвижими имоти. 

МАРИЯ ГРИГОРОВА ПАНАЙОТОВА –  образование – висше, специалност – 

икономика и управление на индустрията, квалификация – икономист по индустрия, 

сертификат за оценка на недвижими имоти. 
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НЕДЯЛКА МИРЧЕВА БОЙЧЕВА –  образование – висше , специалност – електронна 

техника и микроелектроника, професионална квалификация – електроинженер, 

образование – средно-специално, специалност – геодезия, фотограметрия и картография, 

квалификация – техник – геодезист, сертификат за оценителска правоспособност за оценка 

на недвижими имоти, сертификат за оценителска правоспособност за оценка на 

земеделски земи и трайни насаждения. 

ПЕНКА СТОЯНОВА ШОПОВА -   образование – средно-специално, специалност – 

геодезия и картография, квалификация – техник по геодезия и картография , лиценз – 

оценител на недвижими имоти.   

ПЕТЬО СТОЯНОВ ДИМИТРОВ – образование – висше, специалност – икономика и 

управление на туризма, квалификация – мениджър в туризма, лиценз за оценител на 

недвижими имоти, удостоверение за оценка на  земеделски земи.   

СВЕТОЗАР ГРАДЕВ СЛАВОВ – образование  - висше, магистър, специалност – 

архитектура, професионална квалификация – архитект, удостоверение за член на Камарата 

на архитектите в България, сертификат за оценителска правоспособност за оценка на 

недвижими имоти. 

СВИЛЕН АНГЕЛОВ ГЕОРГИЕВ – образование – висше, специалност – финанси, 

професионална квалификация – магистър по икономика, сертификат за оценителска 

правоспособност за оценка на недвижими имоти. 

СЛАВ СИМЕОНОВ ДИМОВ –  образование – висше, специалност – финанси, 

професионална квалификация – магистър по икономика, специалност – банково дело, 

професионална квалификация – икономист,сертификат за експерт – оценител на 

недвижими имоти и  земеделски земи, удостоверение за професионална квалификация 

„Търговски мениджмънт“, удостоверение за завършен курс по английски език за 

напреднали. 

СТАМЕН ДИМИТРОВ СТАМОВ – образование – висше, специалност – счетоводство и 

контрол, квалификация – икономист счетоводител, лиценз за оценка на недвижими имоти, 

сертификат за съдебен експерт-оценител на оборотни и дълготрайни активи, свидетелство 

за правоспособност – щурман 5-та степен, морско лице, компетенции за оценяване на 

плавателни съдове – лодки ,яхти, катамарани, катери, кораби. 

СТЕФКА СТАМОВА РАКАНОВА -  образование – средно-специално, специалност -  

строителство и архитектура, квалификация -  строителен техник,  лиценз за оценка на 

недвижими имоти от Агенцията за приватизация – София,  сертификат за оценка на 

недвижими имоти от Камарата на независимите оценители в България, оценител по 

ЗОСОИ . 

ТОДОРКА ДИМИТРОВА ЧАНКИНОВА -  образование  - висше, специалност – 

промишлено и гражданско строителство, квалификация – строителен инженер по 

промишлено и гражданско строителство , сертификат за оценка на недвижими имоти от 

Камарата на независимите оценители в България. 

ХРИСТО ПЕРИКЛИЕВ ХРИСТОВ – образование – висше, специалност – счетоводна 

отчетност,  свидетелство – диплом за професионална квалификация – съдебен експерт, 

член на с-е „Камара на ВЛ в България“ – председател – кл. Бургас, професионални 

сертификати – оценител на недвижими имоти и сертификат за оценка на машини и 

съоръжения – регистриран член на КНОБ по Закона за независимите оценители, 

сертификати – активи – движимо имущество, автоексперт – оценител, криминалистически 

експертизи при ПТП, застрахователни измами при МПС, автоексперт-оценител, 

сертификат за експерт-оценител на цели предприятия, дялове и акции от капитала им, 
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разрешение за достъп до класифицирана информация до ниво „секретно“, диплома за 

средно – специално образование, специалност корабни машини и механизми, 

квалификация – машинен техник по корабни машини и механизми, сертификат за 

автоексперт-оценител, сертификат за оценителска правоспособност за оценка на 

недвижими имоти, сертификат за оценителска правоспособност за оценка на машини и 

съоръжения, сертификат за оценка на недвижими имоти, машини и съоръжения, търговски 

предприятия и вземания, сертификат за експерт-оценител на цели предприятия, дялове и 

акции от капитала им, сертификат за експерт-оценител на недвижими имоти и земеделски 

земи. 

ЧАВДАР ЛЮБОМИРОВ ЧЕНКОВ –  образование – висше, специалност архитектура,   

професионална квалификация – архитект, сертификат  от КНОБ за оценка на недвижими 

имоти. 

 

 

10. КЛАС „ОЦЕНИТЕЛСКИ  ЕКСПЕРТИЗИ 

10.2 Вид  Оценка на недвижими културни ценности 

 

 

ИВАН ГЕОРГИЕВ  ЩЕРЕВ-   образование – висше,  магистър, специалност - 

промишлено и гражданско строителство – технология, квалификация строителен инженер 

по промишлено и гражданско строителство ,  удостоверение за вписване в публичния 

регистър на лица, упражняващи технически контрол по част конструктивна на 

инвестиционните проекти, сертификат за експерт-оценител на земеделски земи, 

подобренията и трайните насаждения върху тях , сертификат за експерт оценител на 

недвижими имоти и сгради – паметници на културата,сертификат от КНОБ за оценка на 

недвижими имоти,лиценз за оценка на недвижими имоти, удостоверение за пълна 

проектантска правоспособност за включване в регистъра на КИИП  по части 

конструктивна, организация и изпълнение на строителството. 

 

  

 

 

10. КЛАС „ОЦЕНИТЕЛСКИ  ЕКСПЕРТИЗИ 

10.3 Вид  Оценка на машини и съоръжения 

 

ДИНКО   ЙОРДАНОВ ДИНЕВ -   образование – висше, специалност -  двигатели с 

вътрешно горене, квалификация - машинен инженер ,  лиценз за оценител на машини и  

съоръжения в сферата на машиностроителната промишленост, транспорта, строителството 

и химическата и нефтопреработвателна промишленост, лиценз за оценител на цели 

държавни и общински предприятия , преобразувани или непреобразувани в търговски 

дружества, лиценз за оценка на търговски предприятия и вземания. 

ЖУЛИЕТА АТАНАСОВА ЕДРЕВА -  образование – висше, специалност – промишлена 

топлотехника , квалификация -  машинен инженер, степен – магистър,  образование – 

висше, специалност – съдебни автотехнически експертизи и безопасност на движението, 

професионална квалификация – магистър инженер, следдипломна квалификация – 

съдебно-технически експертизи, удостоверение за професионална квалификация – 
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обследване за енергийна ефективност на сгради и сертифициране на сгради,удостоверение 

за придобиване на трета квалификационна група по безопасност при работа в 

електрически уредби/мрежи с напрежение над 1000 V, удостоверение за допълнително 

обучение – безопасност на труда, член на Камарата на инженерите в инвестиционното 

проектиране с пълна проектантска правоспособност по част „Отопление, вентилация, 

климатизация, хладилна техника  топло и газоснабдяване.“   

ИЛКО ДАМЯНОВ ЗЛАТЕВ –  образование – висше, специалност – комуникации и 

електронизация за възобновяеми енергийни източници, професионална квалификация – 

магистър инженер, инженер по комуникации, специалност  съдебни инженерно-

технически експертизи, сертификат за оценителска правоспособност за оценка на машини 

и съоръжения,  сертификат за оценителска правоспособност за оценка на недвижими 

имоти, сертификат за оценителска правоспособност за оценка права на интелектуалната и 

индустриалната собственост и други фактически отношения. 

КРАСИМИРА ДИМИТРОВА АРАБАДЖИЕВА –  образование – висше, специалност – 

радио и телевизионна техника, квалификация – инженер по електроника и автоматика, 

средно специално образование , специалност – водно строителство, квалификация – 

техник – водостроител, вещо лице в Агенцията по вписвания, сертификат от Камарата на 

независимите оценители в България за оценка на недвижими имоти, лиценз от АП за 

оценител на недвижими имоти, сертификат за оценка на машини и съоръжения, 

сертификат за оценка на земеделски земи и трайни насаждения 

ПАВЕЛ ГЕОРГИЕВ ЯНЕВ -  образование – висше,  специалност - транспортно 

строителство, квалификация -  инженер-оператор в транспортна – ръководител 

производствена група поддържане на железния път, образование – висше, специалност – 

технология и управление на транспорта, професионална квалификация – магистър – 

инженер,  следдипломна квалификация – съдебно – технически експертизи, удостоверение 

за право на работа със съдове под налягане, свидетелство за професионална квалификация 

– водач на МПС за обществен транспорт, специалност „Вътрешни и международни 

превози на товари”, удостоверениe за допълнително обучение  за придобиване на трета 

квалификационна група по безопасност при работа в електрически уредби / мрежи с 

напрежение над 1000 V, удостоверение за допълнително обучение по безопасност на 

труда.  

 РИЛКО ГОРАНОВ ГОРАНОВ – образование-висше, специалност икономика на 

промишлеността, квалификация – икономист,  лиценз за оценка на машини и съоръжения 

в сферата на машиностроителната и металообработващата промишленост, транспорта, 

хранително-вкусовата промишленост, оценител на движими активи, оценител на 

земеделски земи по чл.19а, ал.8 от ЗСППЗ, експерт-оценител на земеделски земи и трайни 

насаждения, вещо лице към Агенцията по вписванията, сертификат за  оценка на машини и 

съоръжения, сертификат за оценителска правоспособност за оценка на земеделски земи и 

трайни насаждения от Камара на независимите оценители в България. 

СТАМЕН ДИМИТРОВ СТАМОВ – образование – висше, специалност – счетоводство и 

контрол, квалификация – икономист счетоводител, лиценз за оценка на недвижими имоти, 

сертификат за съдебен експерт-оценител на оборотни и дълготрайни активи, свидетелство 

за правоспособност – щурман 5-та степен, морско лице, компетенции за оценяване на 

плавателни съдове – лодки , яхти, катамарани, катери, кораби. 

ХРИСТО ПЕРИКЛИЕВ ХРИСТОВ – образование – висше, специалност – счетоводна 

отчетност,  свидетелство – диплом за професионална квалификация – съдебен експерт, 

член на с-е „Камара на ВЛ в България“ – председател – кл. Бургас, професионални 
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сертификати – оценител на недвижими имоти и сертификат за оценка на машини и 

съоръжения – регистриран член на КНОБ по Закона за независимите оценители, 

сертификати – активи – движимо имущество, автоексперт – оценител, криминалистически 

експертизи при ПТП, застрахователни измами при МПС, автоексперт-оценител, 

сертификат за експерт-оценител на цели предприятия, дялове и акции от капитала им, 

разрешение за достъп до класифицирана информация до ниво „секретно“, диплома за 

средно – специално образование, специалност корабни машини и механизми, 

квалификация – машинен техник по корабни машини и механизми, сертификат за 

автоексперт-оценител, сертификат за оценителска правоспособност за оценка на 

недвижими имоти, сертификат за оценителска правоспособност за оценка на машини и 

съоръжения, сертификат за оценка на недвижими имоти, машини и съоръжения, търговски 

предприятия и вземания, сертификат за експерт-оценител на цели предприятия, дялове и 

акции от капитала им, сертификат за експерт-оценител на недвижими имоти и земеделски 

земи. 

ЮЛИЯН АНЕСТИЕВ ПЕТРОВ –  образование – висше , специалност – транспортна 

техника и технология, квалификация – машинен инженер, образование висше, специалност  

съдебни автотехнически експертизи безопасност на движението, професионална 

квалификация – магистър инженер,  удостоверение за професионална компетентност за 

автомобилен превоз  на товари, удостоверение за професионална компетентност за 

автомобилен превоз на пътници, удостоверение за езикова квалификация – английски 

език, уверение от Технически университет – София за образователна и научна степен 

„доктор“ по професионално направление 5.5 Транспорт, корабоплаване и авиация, научна 

специалност : автомобили, трактори и кари. 

 

 

 

10.КЛАС „ОЦЕНИТЕЛСКИ ЕКСПЕРТИЗИ” 
10.4   Оценка на  права на интелектуалната и индустриална собственост и други фактически 

отношения 

АНГЕЛ ГЕОРГИЕВ ГАВРИЛОВ –  образование – висше, специалност – право,  

професионална квалификация – юрист, сертификат за оценителска правоспособност за 

оценка права на интелектуалната и индустриалната собственост и други фактически 

отношения,сертификат за оценка на недвижими имоти. 

ИВАН НИКОЛОВ ИВАНОВ –  образование – висше, специалност – топлинна и 

масообменна техника, квалификация – машинен инженер,  специалност – патентно-

лицензионна дейност, месторабота – свободна професия като независим оценител и 

представител по индустриална собственост (патенти, марки и промишлен дизайн) , 

длъжност – представител по индустриална собственост, независим оценител на права на 

интелектуална и индустриална собственост и други фактически отношения, трудов стаж 

24 години, стаж вещо лице 1 година, удостоверение от Патентното ведомство на Р 

България за представител по индустриална собственост – изобретения и полезни модели, 

удостоверение  от Патентно ведомство на РБългария за представител по  марки, 

географски означения и промишлен дизайн, представител по изобретения /патентен 

представител / пред Европейското Патентно ведомство  Мюнхен , Германия, представител 

по търговски марки и дизайни към Ведомство по хармонизация на вътрешния пазар /OHIM 

– търговски марки и дизайни на общността / Аликанте, Испания  сертификат за независим 
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оценител на права на интелектуална и индустриална собственост и други фактически 

отношения.  

ИЛКО ДАМЯНОВ ЗЛАТЕВ –  образование – висше, специалност – комуникации и 

електронизация за възобновяеми енергийни източници, професионална квалификация – 

магистър инженер, инженер по комуникации, специалност  съдебни инженерно-

технически експертизи, сертификат за оценителска правоспособност за оценка на машини 

и съоръжения,  сертификат за оценителска правоспособност за оценка на недвижими 

имоти, сертификат за оценителска правоспособност за оценка права на интелектуалната и 

индустриалната собственост и други фактически отношения. 

ТОДОР РАДОСТИНОВ ПАТЪРОВ – образование – висше, специалност – 

автоматизация на производството , квалификация – електроинженер, специалност – 

съдебни инженерно-технически експертизи и техническа безопасност, професионална 

квалификация – магистър инженер, удостоверение от КНОБ за оценителска 

правоспособност за „права на интелектуалната и индустриална собственост и други 

фактически отношения“. 

 

10.КЛАС „ОЦЕНИТЕЛСКИ ЕКСПЕРТИЗИ” 
10.5 Оценка на търговски предприятия и вземания 

 

ДИНКО ЙОРДАНОВ ДИНЕВ -   образование – висше, специалност -  двигатели с 

вътрешно горене, квалификация - машинен инженер ,  лиценз за оценител на машини и 

съоръжения в сферата на машиностроителната промишленост, транспорта, строителството 

и химическата и нефтопреработвателна промишленост, лиценз за оценител на цели 

държавни и общински предприятия , преобразувани или непреобразувани в търговски 

дружества, лиценз за оценка на търговски предприятия и вземания. 

СТОЯН ЖЕЛЯЗКОВ ИЛЧЕВ  -   образование – висше, специалност – ПГС, 

квалификация –  строителен инженер по промишлено и гражданско строителство, 

образование – средно-специално, специалност – геодезия и картография, квалификация – 

геодезия , техник по геодезия, сертификат за оценителска правоспособност  - оценка на 

търговски предприятия и вземания.   

ХРИСТО ПЕРИКЛИЕВ ХРИСТОВ – образование – висше, специалност – счетоводна 

отчетност,  свидетелство – диплом за професионална квалификация – съдебен експерт, 

член на с-е „Камара на ВЛ в България“ – председател – кл. Бургас, професионални 

сертификати – оценител на недвижими имоти и сертификат за оценка на машини и 

съоръжения – регистриран член на КНОБ по Закона за независимите оценители, 

сертификати – активи – движимо имущество, автоексперт – оценител, криминалистически 

експертизи при ПТП, застрахователни измами при МПС, автоексперт-оценител, 

сертификат за експерт-оценител на цели предприятия, дялове и акции от капитала им, 

разрешение за достъп до класифицирана информация до ниво „секретно“, диплома за 

средно – специално образование, специалност корабни машини и механизми, 

квалификация – машинен техник по корабни машини и механизми, сертификат за 

автоексперт-оценител, сертификат за оценителска правоспособност за оценка на 

недвижими имоти, сертификат за оценителска правоспособност за оценка на машини и 

съоръжения, сертификат за оценка на недвижими имоти, машини и съоръжения, търговски 
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предприятия и вземания, сертификат за експерт-оценител на цели предприятия, дялове и 

акции от капитала им, сертификат за експерт-оценител на недвижими имоти и земеделски 

земи. 

 

 

 

 

10.КЛАС „ОЦЕНИТЕЛСКИ ЕКСПЕРТИЗИ” 
10.6 Оценка на   финансови активи и финансови институции 

 

 

ХРИСТО ПЕРИКЛИЕВ ХРИСТОВ – образование – висше, специалност – счетоводна 

отчетност,  свидетелство – диплом за професионална квалификация – съдебен експерт, 

член на с-е „Камара на ВЛ в България“ – председател – кл. Бургас, професионални 

сертификати – оценител на недвижими имоти и сертификат за оценка на машини и 

съоръжения – регистриран член на КНОБ по Закона за независимите оценители, 

сертификати – активи – движимо имущество, автоексперт – оценител, криминалистически 

експертизи при ПТП, застрахователни измами при МПС, автоексперт-оценител, 

сертификат за експерт-оценител на цели предприятия, дялове и акции от капитала им, 

разрешение за достъп до класифицирана информация до ниво „секретно“, диплома за 

средно – специално образование, специалност корабни машини и механизми, 

квалификация – машинен техник по корабни машини и механизми, сертификат за 

автоексперт-оценител, сертификат за оценителска правоспособност за оценка на 

недвижими имоти, сертификат за оценителска правоспособност за оценка на машини и 

съоръжения, сертификат за оценка на недвижими имоти, машини и съоръжения, търговски 

предприятия и вземания, сертификат за експерт-оценител на цели предприятия, дялове и 

акции от капитала им, сертификат за експерт-оценител на недвижими имоти и земеделски 

земи. 

 

 

10. КЛАС „ОЦЕНИТЕЛСКИ  ЕКСПЕРТИЗИ 
 

10.7 Вид  Оценка на  други активи , включително произведения на изкуството, които 

не са движими културни ценности 

 

 

ЖУЛИЕТА АТАНАСОВА ЕДРЕВА - образование – висше, специалност – промишлена 

топлотехника , квалификация -  машинен инженер, степен – магистър, образование – 

висше, специалност – съдебни автотехнически експертизи и безопасност на движението, 

професионална квалификация – магистър инженер,  следдипломна квалификация – 

съдебно-технически експертизи, удостоверение за професионална квалификация – 

обследване за енергийна ефективност на сгради и сертифициране на сгради, удостоверение 

за придобиване на трета квалификационна група по безопасност при работа в 

електрически уредби / мрежи с напрежение над 1000 V, удостоверение за допълнително 

обучение – безопасност на труда, член на Камарата на инженерите в инвестиционното 

проектиране с пълна проектантска правоспособност по част „Отопление, вентилация, 

климатизация, хладилна техника  топло и газоснабдяване. 
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РАДИ ХРИСТОВ ГАНЕВ – образование – висше, специалност – АВ – боеприпаси, 

квалификация – офицер от АВ – инж. По боеприпаси и химия на взривните вещества, 

гражданска специалност – инженер-химик, диплома за научна степен – доцент-доктор, 

удостоверение за завършен курс на обучение по осигуряване и сертификация на 

качеството на военна и специално продукция, сертификат за преминат курс на тема 

„Практически въпроси – методи за изпитване на строителни материали. Обработване на 

резултати от изпитванията и изчисляване на тяхната неопределеност“ , сертификат за 

обучение „Подготовка и изпълнение на проекти по европейски програми за финансиране“, 

свидетелство на персонал на взривни работи, разрешение за достъп до класифицирана 

информация ниво „секретно“, валидно до 19.08.2022 г. 

 

 

 

 

10. КЛАС „ОЦЕНИТЕЛСКИ  ЕКСПЕРТИЗИ 

10.8 Вид  Оценка  на земеделски земи и трайни насаждения 

 

ИВАН ГЕОРГИЕВ  ЩЕРЕВ-   образование – висше,  магистър, специалност - 

промишлено и гражданско строителство – технология, квалификация строителен инженер 

по промишлено и гражданско строителство ,  удостоверение за вписване в публичния 

регистър на лица, упражняващи технически контрол по част конструктивна на 

инвестиционните проекти, сертификат за експерт-оценител на земеделски земи, 

подобренията и трайните насаждения върху тях , сертификат за експерт оценител на 

недвижими имоти и сгради – паметници на културата,сертификат от КНОБ за оценка на 

недвижими имоти,лиценз за оценка на недвижими имоти, удостоверение за пълна 

проектантска правоспособност за включване в регистъра на КИИП  по части 

конструктивна, организация и изпълнение на строителството. 

 КРАСИМИРА ДИМИТРОВА АРАБАДЖИЕВА –  образование – висше, специалност – 

радио и телевизионна техника, квалификация – инженер по електроника и автоматика, 

средно специално образование , специалност – водно строителство, квалификация – 

техник – водостроител, вещо лице в Агенцията по вписвания, сертификат от Камарата на 

независимите оценители в България за оценка на недвижими имоти, лиценз от АП за 

оценител на недвижими имоти, сертификат за оценка на машини и съоръжения, 

сертификат за оценка на земеделски земи и трайни насаждения 

НЕДЯЛКА МИРЧЕВА БОЙЧЕВА –  образование – висше , специалност – електронна 

техника и микроелектроника, професионална квалификация – електроинженер, 

образование – средно-специално, специалност – геодезия, фотограметрия и картография, 

квалификация – техник – геодезист, сертификат за оценителска правоспособност за оценка 

на недвижими имоти, сертификат за оценителска правоспособност за оценка на 

земеделски земи и трайни насаждения. 

ПЕТЬО СТОЯНОВ ДИМИТРОВ – образование – висше, специалност – икономика и 

управление на туризма, квалификация – мениджър в туризма, лиценз за оценител на 

недвижими имоти, удостоверение за оценка на  земеделски земи.   

 РИЛКО ГОРАНОВ ГОРАНОВ – образование-висше, специалност икономика на 

промишлеността, квалификация – икономист,  лиценз за оценка на машини и съоръжения 

в сферата на машиностроителната и металообработващата промишленост, транспорта, 
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хранително-вкусовата промишленост, оценител на движими активи, оценител на 

земеделски земи по чл.19а, ал.8 от ЗСППЗ, експерт-оценител на земеделски земи и трайни 

насаждения, вещо лице към Агенцията по вписванията, сертификат за  оценка на машини и 

съоръжения, сертификат за оценителска правоспособност за оценка на земеделски земи и 

трайни насаждения от Камара на независимите оценители в България. 

СВЕТЛАНА КЛИМЕНТОВА ТАНЕВА –  образование – висше, специалност – 

ландшафтна архитектура, професионална квалификация – ландшафтен архитект, 

удостоверение за обучение като експерт по томография на дърветата „Arbotom – 

инспекция и анализ на дървета“. 

ХРИСТО ПЕРИКЛИЕВ ХРИСТОВ – образование – висше, специалност – счетоводна 

отчетност,  свидетелство – диплом за професионална квалификация – съдебен експерт, 

член на с-е „Камара на ВЛ в България“ – председател – кл. Бургас, професионални 

сертификати – оценител на недвижими имоти и сертификат за оценка на машини и 

съоръжения – регистриран член на КНОБ по Закона за независимите оценители, 

сертификати – активи – движимо имущество, автоексперт – оценител, криминалистически 

експертизи при ПТП, застрахователни измами при МПС, автоексперт-оценител, 

сертификат за експерт-оценител на цели предприятия, дялове и акции от капитала им, 

разрешение за достъп до класифицирана информация до ниво „секретно“, диплома за 

средно – специално образование, специалност корабни машини и механизми, 

квалификация – машинен техник по корабни машини и механизми, сертификат за 

автоексперт-оценител, сертификат за оценителска правоспособност за оценка на 

недвижими имоти, сертификат за оценителска правоспособност за оценка на машини и 

съоръжения, сертификат за оценка на недвижими имоти, машини и съоръжения, търговски 

предприятия и вземания, сертификат за експерт-оценител на цели предприятия, дялове и 

акции от капитала им, сертификат за експерт-оценител на недвижими имоти и земеделски 

земи. 

 

 

 

10. КЛАС „ОЦЕНИТЕЛСКИ  ЕКСПЕРТИЗИ 

10.9 Вид  Оценка  на  поземлени имоти в горски територии 

 

 

ИВАН ГЕОРГИЕВ  ЩЕРЕВ-   образование – висше,  магистър, специалност - 

промишлено и гражданско строителство – технология, квалификация строителен инженер 

по промишлено и гражданско строителство ,  удостоверение за вписване в публичния 

регистър на лица, упражняващи технически контрол по част конструктивна на 

инвестиционните проекти, сертификат за експерт-оценител на земеделски земи, 

подобренията и трайните насаждения върху тях , сертификат за експерт оценител на 

недвижими имоти и сгради – паметници на културата,сертификат от КНОБ за оценка на 

недвижими имоти,лиценз за оценка на недвижими имоти, удостоверение за пълна 

проектантска правоспособност за включване в регистъра на КИИП  по части 

конструктивна, организация и изпълнение на строителството. 

ДИМО ДИМИТРОВ ДИМОВ – образование –висше, специалност  горско стопанство, 

квалификация – инженер по горско стопанство, удостоверение от МЗХ ИАГ за 
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регистрация в публичния регистър на ФЛ за упражняване на лесовъдска практика, 

лицензиран лесовъд. 

ХРИСТО ПЕРИКЛИЕВ ХРИСТОВ – образование – висше,  специалност – счетоводна 

отчетност, свидетелство – диплом за професионална квалификация – съдебен експерт, 

член на с-е „Камара на ВЛ в България“ – председател – кл. Бургас, професионални 

сертификати – оценител на недвижими имоти и сертификат за оценка на машини и 

съоръжения – регистриран член на КНОБ по Закона за независимите оценители, 

сертификати – активи – движимо имущество, автоексперт – оценител, криминалистически 

експертизи при ПТП, застрахователни измами при МПС, автоексперт-оценител, 

сертификат за експерт-оценител на цели предприятия, дялове и акции от капитала им, 

разрешение за достъп до класифицирана информация до ниво „секретно“, диплома за 

средно – специално образование, специалност корабни машини и механизми, 

квалификация – машинен техник по корабни машини и механизми, сертификат за 

автоексперт-оценител, сертификат за оценителска правоспособност за оценка на 

недвижими имоти, сертификат за оценителска правоспособност за оценка на машини и 

съоръжения, сертификат за оценка на недвижими имоти, машини и съоръжения, търговски 

предприятия и вземания, сертификат за експерт-оценител на цели предприятия, дялове и 

акции от капитала им, сертификат за експерт-оценител на недвижими имоти и земеделски 

земи. 

 

 

 

11.  КЛАС “ДРУГИ СЪДЕБНИ ЕКСПЕРТИЗИ” 

 
 

АНАСТАСИЯ РАДЕВА ПАСКАЛЕВА –  образование – висше, специалност – 

зооинженерство, професионална квалификация – магистър по зооинженерство-

комбинирани фуражи и хранене, друга специалност – технология на храните , 

професионална квалификация – инженер по технология на храните,свидетелство за 

професионална квалификация – управление на качеството на храните и напитките. 

БЪРЗА КОСТАДИНОВА КЕХАЙОВА - образование – висше,  специалност- 

промишлено и гражданско строителство – технология, квалификация -строителен инженер 

по промишлено и гражданско строителство, ръководител проект и инвестиционен контрол, 

сертификат за оценителска правоспособност за оценка на недвижими имоти, лиценз за 

оценка на съответствието на инвестиционни проекти и упражняване на строителен надзор, 

вписана в регистъра на БСК, НТС и ССКБ, упражняваща независим строителен надзор в 

проектирането, строителството, както и технически контрол за сгради, квалификация – 

счетоводство на малко и средно предприятие, експерт инвеститорски контрол, специалист 

по актуване на СМР, удостоверение от „Проектантска организация” ЕАД Бургас  за 

извършване дейност за  разработки на инвестиционни проекти по части „Строителна 

технология” и „Проект за безопасност и здраве” , третиращи мероприятията за безопасни и 

здравословни условия на труд в строителството.   

ГАЛИНА ЖЕЛЯЗКОВА БАЙЧЕВА –  образование – висше, специалност – технология 

на силикатите, квалификация – инженер-химик, следдипломна квалификация  - публична 

администрация и европейска интеграция, удостоверение за професионална квалификация 

за завършен курс за изпълнение на длъжности в държавните органи и органи за местно 
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самоуправление, ведомствата , организациите и учрежденията, чиито функции са свързани 

с отбранително-мобилизационната подготовка, сертификат от ОС на БЧК – Бургас за 

обучителен модул по „Контрол и управление на стреса в работната среда“, сертификат за 

обучение „Управление , координация и контрол при възникване на бедствия, пожари и 

извънредни ситуации“ за ръководни служители на ГДПБЗН- МВР и представители на 

областните и общински администрации, сертификат „Умения за ефективно общуване и 

решаване на конфликти. Психологическа подкрепа и комуникация по време на кризисна 

ситуация“, сертификат  „Специализирано обучение по ефективна комуникация за 

членовете на Звеното за стратегическа комуникация на Община Бургас“,сертификат за 

обучение за „Работа с телеметрични хидрометрични станции за измерване на ниво и 

скорост на покачване на водите и количество валежи и приложен софтуер за събиране и 

обработка на данни в реално време“,сертификат от курс за „Използване на 

информационната система за управление на водите на Община Бургас при опасност и при 

наводнение“, удостоверение за прилагане на ЗЗКИ, сертификат за професионална 

квалификация по документална сигурност, удостоверение за обучение по здравословни и 

безопасни условия на труд за условията и реда за провеждане на периодично обучение и 

инструктаж на работниците и служителите по правилата за осигуряване на здравословни и 

безопасни условия на труд ,  разрешение за достъп до класифицирана информация ниво 

„секретно“ , валидно до 11.04.2022 г. 

ДИАНА ТОДОРОВА ИНДЖЕЛИЕВА –  образование – висше , специалност – 

технология на животински хранителни продукти, консерв. и общ. хранене, квалификация – 

инженер-технолог по „Технология на месата и рибата”,  образователна и научна степен -  

доктор по техническите науки, хранителни технологии (технология на месните и рибните 

продукти).   

ДИМИТРИЙКА ВАСИЛЕВА ЛЪВЧИЕВА –  образование – висше, специалност – нефт 

и газ, квалификация – инженер химик,  диплома за кандидат на техническите науки, 

удостоверение за завършен курс  „Здравословни и безопасни условия на труд и управление 

на предприятието” , специалист по химия и технология на нефта и газа; качество на горива 

и нефтени продукти; разпределение и снабдяване с природен газ; системи на управление : 

Система за управление на качеството съгласно ISO 9001:2008, Система за управление на 

околната среда съгласно ISO 14001:2005, Система за управление на здравословни  и 

безопасни условия на труд съгласно OHSAS 18001  и Система за безопасност на храните  

(НАССР), допълнителна квалификация – водещ одитор по ISO 9001:2008, одитор по ISO 

14001:2005, специалист по НАССР, OHSAS 18001  

ЕДУАРД ТАКВОР ПЮЗАНТЯН –  образование – висше, специалност – социална 

педагогика, професионална квалификация – социален педагог.   

ЕЛЕНА МЕТОДИЕВА ТЕРЗИЕВА –  образование – висше, специалност – технология на 

нефта и газа, квалификация – инженер-химик,  познания свързани с проблеми на околната 

среда и екологията, експерт по водите и ръководител колектив ОВОС.   

ЕЛЕНА ПЕТКОВА ПЕТКОВА – образование  - висше, специалност – ППДУ, 

квалификация – детски учител, диплом за научна степен „доктор”  по научната 

специалност 05.07.01 „Теория на възпитанието и дидактика”. 

ЕЛЕНА РУСКОВА АНГЕЛОВА –  образование –  висше, специалност -  електрически 

машини и апарати ,   образование – средно специално  , специалност – автоматизация на 

производството, квалификация – техник, допълнителна професионална квалификация – 

учител, сертификат за квалификация „експерт – оценител на машини, съоръжения и 

оборотни средства”, допълнителна квалификация - мениджър и управител на заведение за 
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обществено хранене, сертификат  за интензивен курс на обучение по английски език 

средно напреднало ниво ІІ,ІІІ,  преводач  на  английски език .   

ЖУЛИЕТА АТАНАСОВА ЕДРЕВА -  образование – висше, специалност – промишлена 

топлотехника , квалификация -  машинен инженер, степен – магистър, образование – 

висше, специалност – съдебни автотехнически експертизи и безопасност на движението, 

професионална квалификация – магистър инженер,  следдипломна квалификация – 

съдебно-технически експертизи, удостоверение за професионална квалификация – 

обследване за енергийна ефективност на сгради и сертифициране на сгради, удостоверение 

за придобиване на трета квалификационна група по безопасност при работа в 

електрически уредби / мрежи с напрежение над 1000 V, удостоверение за допълнително 

обучение – безопасност на труда, член на Камарата на инженерите в инвестиционното 

проектиране с пълна проектантска правоспособност по част „Отопление, вентилация, 

климатизация, хладилна техника  топло и газоснабдяване. 

ЗЛАТИНА ЙОРДАНОВА ВЪНЧЕВА –  образование – висше, специалност – икономика 

и управление на промишлеността, квалификация – икономист , организатор  на 

промишленото  производство ,  сертификат за експерт по съдебно-счетоводни и 

финансово-ценови експертизи, професионална квалификация – педагогика,  

професионална квалификация – учител.   

ИВАЙЛО ДОЧЕВ НЕНКОВ –  образование – висше, специалност – международни 

икономически отношения, професионална квалификация – икономист,  сертификат от 

Камарата на независимите оценители в България за оценителска правоспособност за 

оценка на недвижими имоти, лиценз от Агенцията за приватизация за оценка на 

недвижими имоти, оценител недвижими имоти.  

ИВАН ГЕОРГИЕВ  ЩЕРЕВ-   образование – висше,  магистър, специалност - 

промишлено и гражданско строителство – технология,  квалификация строителен инженер 

по промишлено и гражданско строителство ,  удостоверение за вписване в публичния 

регистър на лица, упражняващи технически контрол по част конструктивна на 

инвестиционните проекти, сертификат за експерт-оценител на земеделски земи, 

подобренията и трайните насаждения върху тях , сертификат за експерт оценител на 

недвижими имоти и сгради – паметници на културата,сертификат от КНОБ за оценка на 

недвижими имоти,лиценз за оценка на недвижими имоти, удостоверение за пълна 

проектантска правоспособност за включване в регистъра на КИИП  по части 

конструктивна, организация и изпълнение на строителството. 

ИВАН НИКОЛОВ ИВАНОВ –  образование – висше, специалност – топлинна и 

масообменна техника, квалификация – машинен инженер,  специалност – патентно-

лицензионна дейност,  удостоверение от Патентното ведомство на Р България за 

представител по индустриална собственост – изобретения и полезни модели пред 

Патентно ведомство на Р България, удостоверение за представител по индустриална 

собственост – марки, географски означения и промишлен дизайн, сертификат за независим 

оценител на права на интелектуална и индустриална собственост и други фактически 

отношения. (съдебно-маркови експертизи,  патентни експертизи, експертизи в областта на 

промишления дизайн, авторско право, оценка на обекти  на интелектуална и индустриална 

собственост  (оценителски експертизи).  

ИВАН ФИНЕВ ИВАНОВ –  образование – висше , специалност – зенитно-техн.войски, 

квалификация – офицер от ЗТВ – военен инженер по радиоелектронна техника,  

професионална квалификация – съдебно-технически експертизи.  
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КРАСИМИР ДИМОВ ГРОЗЕВ –  образование – висше, специалност – организация на 

производството  и управление  в транспорта, квалификация – икономист по транспорта, 

съдебно-автотехнически експертизи, съдебен експерт на МППИ, сертификат за експерт-

оценител на машини и съоръжения, активи, - движимо имущество, методология  проблеми 

и аспекти, сертификат  преобразуване, ликвидация, несъстоятелност. Счетоводни  и 

данъчни проблеми при изготвянето на съдебните експертизи. Трансферно ценообразуване. 

Методи при изготвяне на съдебните експертизи. Сертификат за квалификация – експерт по 

съдебно-счетоводни и финансово-ценови експертизи, съдебно-митнически 

експертизи,(митнически режими и процедури, митнически и валутни нарушения  и 

престъпления )месторабота – вещо лице на свободна практика .  

МАРИЯ НИКОЛОВА ТРИФОНОВА –  удостоверение  за правоспособен преводач – 

тълковник от и на жестомимичен език, категория А, месторабота – свободна практика, 

преводач – тълковник по жестомимика.  

МАРТИН АСЕНОВ ГЮЗЕЛЕВ –  образование – висше, специалност – археология,  

професионална квалификация – археолог, специализация – класическа археология, диплом 

за научна степен  - доктор по научната специалност 05.03.12 Археология; научна степен -  

доктор на науките по 2.2 История и археология (Стара история). 

МАЯ ИВАНОВА КИЧЕВА –  образование – висше, специалност - молекулярна и 

функционална биология, квалификация – биохимик, клиничен химик, диплома за кандидат 

на биологичните науки, „доктор“ (молекулярно-генетична идентификация и определяне 

произход на животни и пол на птици; определяне състав и произход на хранителни 

продукти, суровини и фуражи, включително генно-модифицирани организми /ГМО/, с 

молекулярно –генетични методи, експертиза по писмени данни, касаещи молекулярно-

генетична идентификация и определяне произход на животни и пол на птици, и 

определяне състав и произход на хранителни продукти, суровини и фуражи, включително 

генно-модифицирани организми /ГМО, с молекулярно –генетични методи. 

МИШО СТОЙЧЕВ ЖЕКОВ –  образование – висше, специалност – горско стопанство, 

квалификация – инженер по горско стопанство,  свидетелство за специализация – бизнес 

мениджмънт, удостоверение от МЗХ – регистриран за упражняване на частна лесовъдска 

практика и извършване на дейности в горския фонд.  

НИНА НИКОЛОВА СТОЯНОВА –  образование – висше , специалност – технол. на 

микроб. и ферм.продукти , квалификация – инженер-технолог по „технология на виното и 

високоалкохолните напитки” . 

НУРДЖИВАН ФЕРАД ДИМИТРОВА – специалист оценител на диаманти, 

удостоверение от Институт по изучаване на диаманти  за положен изпит  пред Върховия 

комитет за професионална квалификация, Националния съюз на работещите в 

диамантената индустрия Хистадрут и Института по изучаване на диаманти, участие в курс 

по гемология , класификация и оценка на диаманти, сертификат от МГУ за „Диагностика и 

оценка на необработени и обработени цветни скъпоценни минерали“, удостоверение от 

МФ за регистрация на лице , извършващо дейност по добиване, преработване и сделки с 

благородни метали и скъпоценни камъни по занятие. 

ПАВЕЛ ГЕОРГИЕВ ЯНЕВ -  образование – висше,  специалност - транспортно 

строителство, квалификация -  инженер-оператор в транспортна – ръководител 

производствена група поддържане на железния път, образование – висше, специалност – 

технология и управление на транспорта, професионална квалификация – магистър – 

инженер,  следдипломна квалификация – съдебно – технически експертизи, удостоверение 

за право на работа със съдове под налягане, свидетелство за професионална квалификация 
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– водач на МПС за обществен транспорт, специалност „Вътрешни и международни 

превози на товари”, удостоверениe за допълнително обучение  за придобиване на трета 

квалификационна група по безопасност при работа в електрически уредби / мрежи с 

напрежение над 1000 V, удостоверение за допълнително обучение по безопасност на 

труда.  

ПЛАМЕНА ПЕТРОВА ПОПОВА –  образование – висше, специалност – право, 

професионална квалификация – юрист, специализация – правораздаване, образователна и 

научна степен „доктор” по научната специалност 05.05.13 „Изобретателско, авторско и 

патентно право” ,  съдебни експертизи по интелектуална собственост (Авторски и сродни 

права , Търговски марки , Географски означения, Промишлени дизайни).  

РОСИЦА СТАНКОВА КАЗАКОВА –  образование – висше, специалност психология, 

квалификация – психолог, учител - логопед,  у-ние от Фондация „Областен ромски съюз” 

Бургас за предоставяне на безвъзмезден труд в полза на целеви групи на Фондацията, 

удостоверение  от ОДЗ „Брезичка“ Бургас – старши учител-логопед. притежава 

професионална компетентност – възрастова психология, терапия на деца и юноши със 

специални образователни потребности, изграждане на нови житейски стратегии, фирмено 

консултиране, психология на медиите, когнитивно поведенческа терапия, психология на 

личността, индивидуално консултиране, емоции и мотивация, психология на групата, 

социална психология, политическа психология, превантивна психология. 

СВЕТЛАНА КЛИМЕНТОВА ТАНЕВА –  образование – висше, специалност – 

ландшафтна архитектура, професионална квалификация – ландшафтен архитект, 

удостоверение за обучение като експерт по томография на дърветата „Arbotom – 

инспекция и анализ на дървета“. 

ТОДОР РАДОСТИНОВ ПАТЪРОВ – образование – висше, специалност – 

автоматизация на производството , квалификация – електроинженер, специалност – 

съдебни инженерно-технически експертизи и техническа безопасност, професионална 

квалификация – магистър инженер, удостоверение от КНОБ за оценителска 

правоспособност за „права на интелектуалната и индустриална собственост и други 

фактически отношения“. 

ХРИСТО ГЕОРГИЕВ БУРГАЗЛИЕВ - образование – висше, специалност – стопанско 

управление , професионална квалификация – магистър по икономика, свидетелство за 

призната специалност – фармацевт, специалист по организация и икономика на 

дистрибуторската и аптечната практика .  

ХРИСТО ТОДОРОВ БРАДЕВ –  образование – висше , специалност – икономика и 

управление на търговията, квалификация – икономист по търговия, специализация – 

телекомуникации.  

ЦВЕТЕЛИН КИРИЛОВ ИВАНОВ –  образование – висше, специалност – икономика – 

бизнес администрация, професионална квалификация – икономист,  специализация-  

маркетинг, реклама и бизнес-комуникации, длъжност – началник отдел „Митнически 

операции” ,  допълнителна квалификация – митнически режими и процедури, 

международен транспорт, спедиция, интрастат.   

 ЧАВДАР ЛЮБОМИРОВ ЧЕНКОВ – образование – висше, специалност архитектура, 

професионална квалификация – архитект, сертификат от КНОБ за оценка на недвижими 

имоти. 
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