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съоръжения, оценител на търговски предприятия 
и вземания.

Клас „Други съдебни експертизи“
Виктория Георгиева Ангелова, магистър-фар-

мацевт.
Галина  Тодорова  Богданова-Тодорова,  специ-

алист  „Приложна  математика“,  старши  научен 
сътрудник II степен по научна специалност „Ин-
форматика“.

Данко  Георгиев  Данчев,  архитект,  с  пълна 
проектантска правоспособност.

Деян  Димитров  Хаджииванов,  специалист 
съдебно-статистически експертизи, анализ на из-
дръжката на живот и анализ на изборни резултати.

Емил  Симеонов  Григоров,  електроинженер, 
електроснабдяване и електрообзавеждане; експерт 
по здравословни и безопасни условия на труд.

Данаил  Драгомиров  Ангелов,  машинен  ин-
женер-конструктор, специалност „Проектиране и 
конструиране на машини и съоръжения“.

Йордан  Георгиев  Енчев,  машинен  инженер 
„Технология  и  организация  на  автомобилния 
транспорт“, оценител на машини и съоръжения, 
оценител  на  цели  държавни  и  общински  пред-
приятия,  преобразувани  или  непреобразувани  в 
търговски дружества.

Проф. д-р Йордан Николов Георгиев, двмн от 
Тракийския университет – Стара Загора, ветери-
нарен лекар.

Кирил  Тодоров  Кирилов,  машинен  инже-
нер – съдебнооценъчна експертиза на МПС.

Мария Иванова Ганчева, френски и италиански 
език, специалист френска филология.

Мая  Иванова  Кичева,  биохимик – клиничен 
химик, ДНК анализ.

Милена Иванова Обретенова, педагог по руски 
език и литература.

Михаилка Иванова  Григорова,  обработка  на 
статистическа информация.

Николай Георгиев Вачев, квалификация „Би-
жутер и златар“, оценка на благородни метали и 
скъпоценни камъни.

Радка Маринова Крумова, икономист, „Счето-
водство и контрол – счетоводство на предприяти-
ето“, „Здравен мениджмънт“.

Светлана  Цонева  Братоева,  икономист  по 
промишлеността,  специалност  „Организация  на 
производството и управлението в промишлеността“, 
обработка на статистическата информация – ико-
номическа и бизнес статистика.

Стефан Любомиров Стефанов, математика и 
информатика,  „Комуникационна  техника  и  тех-
нологии“.

Тотка  Георгиева  Генова,  машинен  инженер, 
специалист  „Здравословни  и  безопасни  условия 
на труд“.

СПИСЪК
на специалистите, утвърдени за съдебни преводачи 
по чл. 9 от Наредба № Н-1 от 2014 г. за съдебните 
преводачи за 2019 г. за съдебния район на Окръж-
ния съд – Велико Търново, и Административния 

съд – Велико Търново

Преводачи от и на английски език
Трифон Мирославов Маринов, сертификат С1 

от университета Гронинген, Холандия.
Екатерина Кирилова Стоянова,  образование: 

ВТУ „Св. св. Кирил и Методий“, Велико Търново, 
специалност  „Английска  филология“,  професи-

онална  квалификация  „Филолог“,  ВТУ  „Св.  св. 
Кирил и Методий“, Велико Търново, специалност 
„Конферентен превод“, професионална квалифи-
кация „Устен преводач по английски“, месторабо-
та – „Стек“ – ЕООД, като преводач, трудов стаж 
като преводач – 8 години. 

Силвия Евелинова Дешева, образование: ВТУ 
„Св. св. Кирил и Методий“, Велико Търново, специ-
алност „Приложна лингвистика – английски език 
и  арабски  език“,  професионална  квалификация 
„Преводач“, сертификат – ESOL Lavel 2 Certificate 
in ESOL International-University of Cambridge; мес-
торабота: „Провидънт файненшъл България“ като 
преводач, стаж като преводач – 4 месеца.

Петя Аврамова Стефанова, образование: ВТУ 
„Св.  св.  Кирил  и  Методий“,  Велико  Търново, 
специалност  „Английска филология“, професио-
нална  квалификация  „Филолог  учител“,  специ-
ализация – „Превод“,  месторабота:  „Мета  Фак-
тор“ – ЕООД, София, като заклет преводач, стаж 
като преводач – 15 години.

Преводачи от и на френски език
Мария Иванова Ганчева, образование: ВТУ „Св. 

св. Кирил и Методий“, Велико Търново, специал-
ност „Френска филология“, квалификация – „Спе-
циалист по френска филология и преподавател в 
средните училища“, ВТУ „Св. св. Кирил и Методий“, 
Велико Търново, магистър по френски и италиански 
език, с професионална квалификация „Преводач“, 
ВТУ „Св. св. Кирил и Методий“, Велико Търново, 
магистър по специалността „Конферентен превод“, 
професионална  квалификация  „Устен  преводач 
от  и  на  френски  език“,  ВТУ  „Св.  св.  Кирил  и 
Методий“,  Велико  Търново,  бакалавър  по  спе-
циалността „Приложна лингвистика (Френски и 
английски език)“, професионална квалификация 
„Преводач“, нейната кандидатура е утвърдена от 
дирекция „Консулски отношения“ към МВнР, за 
езиците френски, италиански, руски и английски 
и  е  включена  в  списъка  на  физическите  лица, 
които извършват преводи на документи и други 
книжа от чужд на български език и от български 
на чужд език на територията на Република Бъл-
гария за посочените езици, от 2009 г. за Съда на 
Европейския  съюз – Люксембург,  като преводач 
на  свободна  практика,  извършва  преводачески 
услуги от и на френски език, от и на италиански 
език, месторабота: ВТУ „Св. св. Кирил и Методий“, 
Велико  Търново,  на  длъжност  „преподавател“, 
„Студио Полиглот“ – ЕООД – преводач, стаж като 
преводач – 20 години.

Преводачи от и на италиански език 
Мария Иванова Ганчева, образование: ВТУ „Св. 

св. Кирил и Методий“, Велико Търново, специал-
ност „Френска филология“, квалификация – „Спе-
циалист по френска филология и преподавател в 
средните училища“, ВТУ „Св. св. Кирил и Методий“, 
Велико Търново, магистър по френски и италиански 
език, с професионална квалификация „Преводач“, 
ВТУ „Св. св. Кирил и Методий“, Велико Търново, 
магистър по специалността „Конферентен превод“, 
професионална  квалификация  „Устен  преводач 
от  и  на  френски  език“,  ВТУ  „Св.  св.  Кирил  и 
Методий“,  Велико  Търново,  бакалавър  по  спе-
циалността „Приложна лингвистика (Френски и 
английски език)“, професионална квалификация 
„Преводач“, нейната кандидатура е утвърдена от 
дирекция „Консулски отношения“ към МВнР, за 
езиците френски, италиански, руски и английски 
и  е  включена  в  списъка  на  физическите  лица, 
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които извършват преводи на документи и други 
книжа от чужд на български език и от български 
на чужд език на територията на Република Бъл-
гария за посочените езици, от 2009 г. за Съда на 
Европейския  съюз – Люксембург,  като преводач 
на  свободна  практика,  извършва  преводачески 
услуги от и на френски език, от и на италиански 
език, месторабота: ВТУ „Св. св. Кирил и Методий“, 
Велико  Търново,  на  длъжност  „преподавател“, 
„Студио Полиглот“ – ЕООД – преводач, стаж като 
преводач – 20 години.

Преводачи от и на испански език 
Соня Радославова Златева, образование: ВТУ 

„Св. св. Кирил и Методий“, Велико Търново, спе-
циалност „Приложна лингвистика – испански език 
и втори чужд език“, професионална квалифика-
ция – Преводач по испански и португалски език, 
проведено обучение 1 година по програма ЕРАЗЪМ 
в  Университете – Лисабон,  месторабота:  „АИИ 
ДЕЙТА Процесинг“ – ООД – оператор данни.

Преводачи от и на португалски език
Соня Радославова Златева, образование: ВТУ 

„Св.  св.  Кирил  и  Методий“,  Велико  Търново, 
специалност „Приложна лингвистика – испански 
език и втори чужд език“, професионална квали-
фикация – Преводач по испански и португалски 
език, проведено обучение 1 година по програма 
ЕРАЗЪМ в Университете – Лисабон, месторабота: 
„АИИ  ДЕЙТА  Процесинг“ – ООД – оператор 
данни.

Преводачи от и на гръцки език
Радослава Косева Нейкова, образование: СУ „Св. 

Климент Охридски“, София, специалност „Ново-
гръцка филология“, професионална квалификация 
„Филолог“, магистърска програма „Езикознание и 
превод“, месторабота: НВУ „Васил Левски“, Велико 
Търново – преподавател по новогръцки език.

Преводачи от и на арабски език
Силвия  Евелинова  Дешева,  образование: 

ВТУ „Св. св. Кирил и Методий“, Велико Търно-
во,  специалност  „Приложна  лингвистика – ан-
глийски  език  и  арабски  език“,  професионална 
квалификация – Преводач,  сертификат – ESOL 
Lavel 2 Certificate in ESOL International-University of 
Cambridge; месторабота: „Провидънт файненшъл 
България“ като преводач,  стаж като преводач – 
4 месеца.

Преводачи от и на руски език.
Милена Иванова Обретенова, филолог, препо-

давател по руски език и литература от Казанския 
държавен университет – Русия, стаж 12 години.

Оксана  Дмитриевна  Байчева,  сертификат  за 
владеене на руски език С2, преводач.

Преводачи от и на полски език
Десислава Янушова Желязкова, образование: 

магистър „Българска филология“, сертификат С1 
за владеене на полски език, месторабота: управи-
тел на фирма „Дес пол“ – преводи и легализация 
на документи.

Преводачи от и на литовски език
Радослава Косева Нейкова, образование: СУ „Св. 

Климент Охридски“, София, специалност „Ново-
гръцка филология“, професионална квалификация 
„Филолог“, магистърска програма „Езикознание и 
превод“, курсове по литовски език, месторабота: 
преводач.
225

111. – Министърът на правосъдието на осно-
вание чл. 401, ал. 1 от Закона за съдебната власт 
обнародва:

СПИСЪК 
на специалистите, утвърдени за вещи лица от ко-
мисията по чл. 401, ал. 3 ЗСВ за съдебния район 
на Окръжния и Аминистративния съд – Видин, 

за 2019 г. 

Клас „Криминалистични експертизи“ – видове
Криминалистични  експертизи  на  писмени 

доказателства
Трасологични експертизи
Съдебно-балистични експертизи
Дактилоскопни експертизи
Биометрични криминалистични експертизи
Венчо  Славчов  Караджов – висше,  инженер-

технолог, криминалистични експертизи на писмени 
доказателства  (ръкописно  изпълнени  подписи  и 
текст).

Емил Пантов Живков – висше, графолог.
Анатоли Лазаров Лалков – висше, инженер-тех-

нолог, почерк, техн. документи, трасолог, балистик.
Валери Бориславов Петков – висше, спец. уп-

равление на обществения ред и осигуряване на 
безопасно движение на пътищата; право.

Клас „Съдебномедицински експертизи“
Съдебномедицинска  експертиза  на  труп  и 

трупни части
Съдебномедицинска експертиза на живи лица
Съдебномедицинска експертиза на веществени 

доказателства
Съдебномедицинска експертиза по материали 

на досъдебното и съдебното производство
Съдебномедицинска  ескпертиза  за  телесно 

здраве
Николай Гинчев Тюфекчиев – висше, биохимия 

и микробиология, експерт ДНК анализи; кандидат 
на биологичните науки; специалист по молекулярна 
и функционална биология, биохимик – клиничен 
химик, анализ на белтъци и ензими, генотипиране, 
секвениране.

Мая Иванова Кичева – висше, молекулярна и 
функц. биология, експерт ДНК анализи; кандидат 
на биологичните науки; специалист по молекулярна 
и функционална биология, биохимик – клиничен 
химик, анализ на белтъци и ензими, генотипиране, 
секвениране.

Вилхелм Миленков Елисеев – висше, медицина, 
лекар – анестезиология и реанимация.

Съдебномедицинска експертиза  за идентифи-
кация на човека

Борис  Петров  Шахов – висше,  молекулярна 
биология.

Съдебномедицинска експертиза за установяване 
на родителския произход

Борис  Петров  Шахов – висше,  молекулярна 
биология.

Клас „Съдебно-икономически експертизи“
Съдебно-счетоводна експертиза
Съдебна финансово-икономическа експертиза
Съдебно-стокова експертиза
Пролетка  Накова  Петрова-Павлова – висше, 

счетоводство и контрол, счетоводни експертизи.
Христина Атанасова Данова-Тодорова – висше, 

счетоводство и контрол, счетоводни експертизи.
Виолета Томова Христова – висше, икономист, 

икономист-счетоводител.


