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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 Тракийски университет – гр. Стара Загора, 
ветеринарен 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 отписаните от Списъка на специалисти-
те – вещи лица, за 2022 г. за съдебния район на 
Великотърновския окръжен и административен 
съд съгласно решение от 18.10.2021 г. на коми-

сията по чл. 401, ал. 1 ЗСВ

3.  Клас  „Съдебна  експертиза  на  психичното 
състояние“

3.1. Съдебно-психиатрична експертиза
Тодор Цанков Митев.
4. Клас „Съдебно-икономически експертизи“
4.1. Съдебно-счетоводна експертиза
Валентин Кръстев Трайков.
Пенка Дончева Петкова.
4.2. Съдебна финансово-икономическа екс-

пертиза
Денка Александрова Бакалова.
Диана Петкова Николаева.
5.  Клас  „Съдебни  инженерно-технически  екс-

пертизи“
5.1. Съдебна инженерно-техническа експертиза
Георги Аврамов Върбанов.
Снежана Младенова Кадиева.
5.4. Съдебна компютърно-техническа екс-

пертиза
Иван Георгиев Иванов.
8. Клас „Съдебни селскостопански експертизи“
8.2. Съдебно-агротехническа експертиза
Марин Събев Суванджиев.
10. Клас „Оценителни експертизи“
10.1. Оценка на недвижими имоти
Снежана Младенова Кадиева.
10.8. Оценка на земеделски земи и трайни 

насаждения
Снежана Младенова Кадиева.

СПИСЪК
на специалистите, утвърдени за съдебни прево-
дачи по чл. 9 от Наредба № Н-1 от 16 май 2014 г. 
за съдебните преводачи за 2022 г. за съдебния 
район на Великотърновския окръжен и адми-

нистративен съд

1. Преводачи от и на английски език
Екатерина Кирилова Стоянова, образова-

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

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, 
месторабота: ВТУ „Св. св. Кирил и Методий“, 
Велико Търново, на длъжност „преподавател“, 
„Студио „Полиглот“ – ЕООД – преводач, стаж 
като преводач – 20 г.

Милена Николова Атанасова, висше образо-
вание: СУ „Св. Климент Охридски“, бакалавър 
по специалност „Арабистика“ и професионална 
квалификация „Арабист“; висше образование ВТУ 
„Св. св. Кирил и Методий“, магистър по специ-
алност „Английска филология“ и професионална 
квалификация: филолог-учител; включена е в 
списъка на физическите лица, които извършват 
преводи на документи и други книжа от чужд 
език на български език и от български на чужд 
език на територията на Република България за 
извършване на преводи от/на следните езици: 
арабски и английски, месторабота НВУ „Васил 
Левски“ – Велико Търново – преподавател, стаж 
като преводач 20 г.

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.
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Силвия Евелинова Дешева, образование: ВТУ 
„Св. св. Кирил и Методий“, Велико Търново, 
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 фай-
неншъл България“ като преводач, стаж като 
преводач – 4 месеца.

Стефан Димов Стефанов, образование: ВТУ 
„Св. св. Кирил и Методий“, магистър по специ-
алност „Английска филология. Британистика“, 
филолог, месторабота: ВТУ „Св. св. Кирил и 
Методий“, катедра „Англицистика и америка-
нистика“ – преподавател.

Татяна Тодорова Начкова, средно образование: 
Езикова гимназия „Бертолт Брехт“ – английски 
език, и висше образование: Пловдивски уни-
верситет „Паисий Хилендарски“, специалност 
„Английска филология – превод и бизнес комуни-
кация“, професионална квалификация „Филолог 
преводач и специалист по бизнес комуникация“, 
месторабота: „Арто Транслейшън“ – ООД – пре-
водач, стаж като преводач – 9 г.

Трифон Мирославов Маринов, сертификат С1 
от университета Гронинген, Холандия.

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, 
месторабота: ВТУ „Св. св. Кирил и Методий“, 
Велико Търново, на длъжност „преподавател“, 
„Студио Полиглот“ – ЕООД – преводач, стаж 
като преводач – 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 „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 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, 
месторабота: ВТУ „Св. св. Кирил и Методий“, 
Велико Търново, на длъжност „преподавател“, 
„Студио Полиглот“ – ЕООД – преводач, стаж 
като преводач – 20 г.

4. Преводачи от и на испански език 
Соня Радославова Крусева, 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, месторабо-
та: „АИИ Дейта Процесинг“ – ООД – оператор 
данни.

5. Преводачи от и на португалски език
Соня Радославова Крусева, 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, месторабо-
та: „АИИ Дейта Процесинг“ – ООД – оператор 
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 „Ва-
сил Левски“, Велико Търново – преподавател по 
новогръцки език.

7. Преводачи от и на арабски език
Милена Николова Атанасова, висше образо-

вание: СУ „Св. Климент Охридски“, бакалавър 
по специалност „Арабистика“ и професионална 
квалификация „Арабист“; висше образование: ВТУ 
„Св. св. Кирил и Методий“, магистър по специ-
алност „Английска филология“ и професионална 
квалификация: филолог-учител. Включена е в 
списъка на физическите лица, които извършват 
преводи на документи и други книжа от чужд 
език на български език и от български на чужд 
език на територията на Република България за 
извършване на преводи от/на следните езици: 
арабски и английски. Месторабота: НВУ „Васил 
Левски“ – Велико Търново – преподавател. Стаж 
като преводач 20 г.

Силвия Евелинова Дешева, образование: ВТУ 
„Св. св. Кирил и Методий“, Велико Търново, 
специалност „Приложна лингвистика – англий-
ски език и арабски език“, професионална ква-
лификация „Преводач“, сертификат – ESOL Lavel 
2 Certificate in ESOL International-University of 
Cambridge; месторабота: „Провидънт файненшъл 
България“ като преводач, стаж като преводач –  
4 месеца.



БРОЙ 17  Д Ъ Р Ж А В Е Н  В Е С Т Н И К  СТР.  67   

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

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

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.

12. Преводачи от и на румънски език
Биляна Тодорова Кочева – преводач на сво-

бодна практика от София, образование – вис-
ше от Университета „Бабеш-Болиай“, Клуж 
Напока, Република Румъния, за квалификация 
„икономист“, профил „МИО“, специализация 
„Международни транзакции“, професионална ква-
лификация – вписана в списъка на физическите 
лица, които извършват преводи на документи 
и други книжа от български на чужд език и от 
чужд език на български език при МВнР, дирекция 
„Консулски отношения“ на Република България, с 
работен език „румънски“, както и за територията 
на Република България за извършване на преводи 
от/на румънски език, със стаж – 7 г.
909

22. – Министърът на правосъдието на осно-
вание чл. 401, ал. 3 от Закона за съдебната власт 
обнародва:

СПИСЪК
на специалистите, утвърдени за вещи лица за 
съдебния район на Окръжния съд – Видин, и 

Административния съд – Видин, за 2022 г.

1. Клас „Криминалистични експертизи“
1.1. Криминалистични експертизи на писмени 

доказателства
1.2. Трасологични експертизи
1.3. Съдебно-балистични експертизи
1.4. Дактилоскопни експертизи
1.5. Биометрични криминалистични екс-

пертизи

Венчо Славчов Караджов, висше, инженер-тех-
нолог, 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; видове 
експертизи: дактилоскопия, графически, балисти-
чески, технологическо изследване на документи, 
трансологически, портретни.

2. Клас „Съдебномедицински експертизи“
2.1. Съдебномедицинска експертиза на труп 

и трупни части
2.2. Съдебномедицинска експертиза на живи 

лица
2.3. Съдебномедицинска експертиза на вещест-

вени доказателства
2.4. Съдебномедицинска експертиза по мате-

риали на досъдебното и съдебното производство
2.5. Съдебномедицинска експертиза за телесно 

здраве
Николай Гинчев Тюфекчиев, висше, биохи-

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

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

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

2.6. Съдебномедицински експертизи за иден-
тификация на човека

Борис Петров Шахов, висше, молекулярна 
биология.

2.7. Съдебномедицинска експертиза за уста-
новяване на родителския произход

Борис Петров Шахов, висше, молекулярна 
биология.

3.  Клас  „Съдебна  експертиза  на  психичното 
състояние“

3.1. Съдебно-психиатрична експертиза
3.2. Съдебно-психологична експертиза
3.3. Съдебна психолого-психиатрична екс-

пертиза
3.4 Съдебна експертиза на психичното състо-

яние на писмени данни

4. Клас „Съдебно-икономически експертизи“
4.1. Съдебно-счетоводна експертиза
4.2. Съдебна финансово-икономическа екс-

пертиза
4.3. 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.
Ели Симеонова Василева, висше, счетоводна 

отчетност, икономист-счетоводител.


