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предприятия, преобразувани и непреобразувани 
в търговски дружества, оценка на машини и съ-
оръжения, оценка на недвижими имоти, оценка 
на земеделски земи, съдебни автотехнически 
експертизи, оценка на стойността на МПС, 
специализация по индустриални отношения, 
специализация по ремонт и поддържане на ССТ.

10.6. Оценка на финансови активи и финан-
сови институции

Стефка Иванова Харитонова-Пандова, ма-
шинен инженер, специалност „Селскостопанска 
техника“, оценка на търговски предприятия и 
вземания, оценка на цели държавни и общински 
предприятия, преобразувани и непреобразувани 
в търговски дружества, оценка на машини и съ-
оръжения, оценка на недвижими имоти, оценка 
на земеделски земи, съдебни автотехнически 
експертизи, оценка на стойността на МПС, 
специализация по индустриални отношения, 
специализация по ремонт и поддържане на ССТ.

10.7. Оценка на други активи, включително 
произведения на изкуството, които не са движими 
културни ценности

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

10.8. Оценка на земеделски земи и трайни 
насаждения

Димитър Иванов Дупалов, строителен инже-
нер, експерт-оценител на недвижими имоти и 
земеделски земи, оценител на машини и съоръ-
жения, активи – движимо имущество.

Пламен Георгиев Георгиев, икономист-орга-
низатор, специалност „Икономика и управление 
на промишлеността“, оценител на машини и съо-
ръжения, оценител на земеделски земи и трайни 
насаждения, оценител на недвижими имоти и 
оценител на търговски предприятия и вземания.

Снежана Младенова Кадиева, инженер „Гео-
дезия, фотограметрия и картография“, оценител 
на недвижими имоти, оценител на земеделски 
земи и трайни насаждения.

Станислава Христова Банова, REV – стро-
ителен инженер, признат европейски оценител 
на недвижими имоти, оценител на машини и 
съоръжения, оценител на земеделски земи и 
трайни насаждения, титла „Признат европейски 
оценител“, присъдена от Европейската група на 
оценителните асоциации (ТЕГоВА) и Камарата 
на независимите оценители в България (КНОБ), 
която титла се изписва, като след името се слага 
абревиатурата REV.

Стефка Иванова Харитонова-Пандова, ма-
шинен инженер, специалност „Селскостопанска 
техника“, оценка на търговски предприятия и 
вземания, оценка на цели държавни и общински 
предприятия, преобразувани и непреобразувани 
в търговски дружества, оценка на машини и съ-
оръжения, оценка на недвижими имоти, оценка 
на земеделски земи, съдебни автотехнически 
експертизи, оценка на стойността на МПС, 
специализация по индустриални отношения, 
специализация по ремонт и поддържане на ССТ.

Цанко Найденов Спасовски, икономист, оце-
нител на недвижими имоти, оценител на земе-
делски земи и трайни насаждения, оценител на 
машини и съоръжения, оценител на търговски 
предприятия и вземания.

11. Клас „Други съдебни експертизи“
Атанас Бобев Маринов, инженер-технолог, 

специалност „Пречистване на природни и отпа-
дъчни води“, замърсяване на околната среда с 
отпадъци, химични вещества, отпадъчни води и 
отпадъчни газове, технология за третиране и уп-
равление на отпадъци, съоръжения за обработка 
на вода и въздух.

Виктория Георгиева Ангелова, магистър-
фармацевт.

Галина Тодорова Богданова-Тодорова, специ-
алист „Приложна математика“, старши научен 
сътрудник II степен по научна специалност 
„Информатика“. 

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, д.в.м.н. 
от Тракийски университет – Стара Загора, вете-
ринарен 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, „Сче-
товодство и контрол – счетоводство на предпри-
ятието“, „Здравен мениджмънт“. 

Светлана Цонева Братоева, икономист по 
промишлеността, специалност „Организация на 
производството и управлението в промишленост- 
та“, обработка на статистическата информа-
ция – икономическа и бизнес статистика.

Стефан Любомиров Стефанов, математика 
и информатика, „Комуникационна техника и 
технологии“.

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 съдебни-
те преводачи, за съдебния район на Окръжния 
съд – Велико Търново, и Административния 

съд – Велико Търново, за 2020 г.

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

от Университета Гронинген, Холандия.
Екатерина Кирилова Стоянова, образова-

ние: ВТУ „Св. св. Кирил и Методий“ – Велико 
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Търново, специалност „Английска филология“, 
професионална квалификация „Филолог“, ВТУ 
„Св. св. Кирил и Методий“ – Велико Търново, 
специалност „Конферентен превод“, професионал-
на квалификация „Устен преводач по английски“, 
месторабота – „Стек“ – ЕООД, като преводач, 
трудов стаж като преводач – 8 г. 

Силвия Евелинова Дешева, образование: ВТУ 
„Св. св. Кирил и Методий“ – Велико Търново, 
специалност „Приложна лингвистика – английски 
език и арабски език“, професионална квалифи-
кация „Преводач“, сертификат – ESOL Lavel 2 
Certificate in ESOL International – University of 
Cambridge; месторабота: „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“, профе-
сионална квалификация „Филолог учител“, 
специализация – „Превод“, месторабота: „Мета 
Фактор“ – ЕООД, София, като заклет преводач, 
стаж като преводач – 15 г.

Стефан Димов Стефанов, образование ВТУ „Св. 
св. Кирил и Методий“, магистър по специалност 
„Английска филология. Британистика“, филолог, 
месторабота: ВТУ „Св. св. Кирил и Методий“, 
катедра „Англицистика и американистика“- пре-
подавател.

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

„Св. св. Кирил и Методий“ – Велико Търново, 
специалност „Френска филология“, квалифи-
кация – „Специалист 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 специ-
алността „Конферентен превод“, професионална 
квалификация „Устен преводач от и на френски 
език“, ВТУ „Св. св. Кирил и Методий“ – Велико 
Търново, бакалавър по специалността „Приложна 
лингвистика (Френски и английски език)“, про-
фесионална квалификация „Преводач“, нейната 
кандидатура е утвърдена от Дирекция „Консул-
ски 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 България за посо-
чените 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, местора-
бота: ВТУ „Св. св. Кирил и Методий“ – Велико 
Търново, на длъжност „Преподавател“, „Студио 
полиглот“ – ЕООД – преводач, стаж като пре-
водач – 20 г.

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

„Св. св. Кирил и Методий“ – Велико Търново, 
специалност „Френска филология“, квалифи-
кация „Специалист 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 специ-
алността „Конферентен превод“, професионална 
квалификация „Устен преводач от и на френски 
език“, ВТУ „Св. св. Кирил и Методий“ – Велико 
Търново, бакалавър по специалността „Приложна 
лингвистика (Френски и английски език)“, про-
фесионална квалификация „Преводач“, нейната 
кандидатура е утвърдена от Дирекция „Консул-
ски 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 България за посо-
чените 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, местора-
бота: ВТУ „Св. св. Кирил и Методий“ – Велико 
Търново, на длъжност „Преподавател“, „Студио 
полиглот“ – ЕООД, преводач, стаж като прево-
дач – 20 г.

4. Преводачи от и на испански 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, местора-
бота: „АИИ ДЕЙТА Процесинг“ – ООД – опе-
ратор данни.

5. 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, местора-
бота: „АИИ ДЕЙТА Процесинг“ – ООД – опе-
ратор данни.

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

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

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

„Св. св. Кирил и Методий“ – Велико Търново, 
специалност „Приложна лингвистика – английски 
език и арабски език“, професионална квалифи-
кация – преводач, сертификат – ESOL Lavel 2 
Certificate in ESOL International – University of 
Cambridge; месторабота: „Провидънт файненшъл 
България“ като преводач, стаж като преводач – 
4 месеца.

8. Преводачи от и на руски език
Милена Иванова Обретенова, филолог – пре-

подавател по руски език и литература от Казанския 
държавен университет Русия, стаж 12 г.
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Оксана Дмитриевна Байчева, сертификат за 
владеене на руски език С2, преводач.

9. 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.

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

„Св. Климент Охридски“ – София, специалност 
„Новогръцка филология“, професионална ква-
лификация „Филолог“, магистърска програма 
„Езикознание и превод“, курсове по литовски 
език, месторабота: преводач.

11. Преводачи от и на сръбски, хърватски и 
словенски

Илка Иванова Енчева, образование СУ „Св. 
Климент Охридски“, магистър по специалност 
„Славянска филология – сръбски, хърватски език 
и сръбска, хърватска и словенска литература“, 
филолог, удостоверение от МВнР, Дирекция „Кон-
сулски отношения“, че 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 терито-
рията на Република България за извършване 
на преводи от/на следните езици: Македония, 
словенски, сръбски, хърватски. Месторабота: 
„Калинка БГ“ – ЕООД – преводаческа агенция, 
специализирана за преводи от/на сръбски, хър-
ватски и словенски език.

СПИСЪК
на отписаните от Списъка на специалисти-
те – вещи лица за 2020 г., за съдебния район 
на Окръжния съд – Велико Търново, и Адми-
нистративния съд – Велико Търново, съглас-
но решение от 22.10.2019 г. на комисията по 

чл. 401, ал. 1 ЗСВ 

5. Клас „Съдебна инженерно-техническа експер-
тиза“ 

5.1. Съдебна инженерно-техническа експертиза
Петко Луканов Пенков.
5.2. Съдебна автотехническа експертиза
Христо Панайотов Казаков.
5.4. Съдебна компютърнотехническа експер-

тиза
Гинка Тодорова Иванова.
Йордан Любомиров Ангелов.
5.5. Съдебна строителнотехническа експертиза
Атанаска Илиева Коцева.
Данко Георгиев Данчев.
Надя Савова Стефанова-Коларова.
5.8.Съдебнооценителска автотехническа екс-

пертиза
Христо Панайотов Казаков.

8. Клас „Съдебни селскостопански експертизи“
8.2. Съдебна агротехническа експертиза
Тодорка Ралчева Бакърджиева.

11. Други съдебни експертизи
Данко Георгиев Данчев.
Деян Димитров Хаджииванов.

2111

147т. – Министърът на правосъдието на 
основание чл. 401, ал. 3 от Закона за съдебната 
власт обнародва:

СПИСЪК
на специалистите, утвърдени за вещи лица от 
комисията по чл. 401, ал. 1 ЗСВ за съдебния район 
на Административния съд – Шумен, за 2020 г.

I. Икономически
Емилия Йорданова Апостолова-Константино-

ва, висше образование – магистър, специалност 
„Организация на производството и управлението 
в промишлеността“.

Румяна Върбева Александрова, висше обра-
зование – магистър, специалност „Икономист по 
строителството“.

Дафинка Найденова Илиева, висше образо-
вание – магистър, специалност „Икономика на 
промишлеността“.

Виолин Веселинов Енчев, висше образова-
ние – магистър, специалност „Счетоводство и 
контрол“.

Симеон Стефанов Бънков, висше образова-
ние – магистър, специалност „Кооперативно 
дело“. 

Пенка Жечкова Йорданова, висше образо-
вание – магистър, специалност „Икономика на 
търговията и вътрешен финансов контрол“.

Диана Кирилова Рангелова, висше образова-
ние – магистър, специалност „Икономика“.

Нели Йорданова Филева, висше образова-
ние – магистър, специалност „Икономика и 
управление на промишлеността“.

Валентина Николова Петрова, висше об-
разование, специалност „Контрол и анализ на 
фирмената дейност“.

Георги Дончев Петров, висше образова-
ние „Счетоводство и контрол“.

Дарина Михайлова Генчева, висше образо-
вание – бакалавър, специалност „Икономика“.

Николай Руменов Константинов, висше об-
разование по специалности „Счетоводство и 
контрол“ и „Информатика“.

Миглена Георгиева Маринова, висше образо-
вание – счетоводство.

Сашко Иванов Александров, висше образо-
вание, специалност „Икономика и управление 
на строителството“, диплом от Института на 
дипломираните експерт-счетоводители – София, 
правоспособност „Дипломиран експерт-счето-
водител/регистриран одитор“, правоспособност 
„Данъчен експерт“.

Димитър Запрянов Паунов, висше образование, 
специалност „ОПУП“.

Петър Стоянов Даулов, висше образование, 
специалност „Електроинженер“, удостоверение за 
курс по мениджмънт от Бургаския технологичен 
университет, специалист по електроснабдяване 
и електроенергия.

Дияна Симеонова Стефанова, висше образо-
вание „Икономика на индустрията“, „Публична 
администрация“, „Право“.

Диян Иванов Делев, висше образование – спе-
циалност „Математика и информатика“, „Марке-
тинг и мениджмънт“ и „Счетоводство и контрол“. 

II. Технически
Пламен Енев Пеев, висше образование – ма-

гистър, специалност „Двигатели с вътрешно 
горене“.


