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Издаден от министъра на правосъдието, oбн., ДВ, бр. 56 от 23.06.2020 г.

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 от

ЗСВ за съдебния район на Софийския военен съд за 2020 г.

1. Клас "Криминалистични експертизи"

1.3. Съдебно-балистични експертизи
Павлин Андрианов Андровски – висше – магистър по политология, дипломация и

национална сигурност, висше – бакалавър по финанси, допълнителна квалификация: експерт-
криминалист, почеркови експертизи, техническо изследване на документи, разрешение за
достъп до класифицирана информация "Секретно", валидно до 9.11.2019 г.

Теодор Стоянов Ников – висше – магистър по регионална и национална сигурност,
експерт-криминалист, балистика, дактилоскопия, взривни работи, разрешение за достъп до
класифицирана информация "Поверително", валидно до 22.02.2022 г.

1.4. Дактилоскопни експертизи
Павлин Андрианов Андровски – висше – магистър по политология, дипломация и

национална сигурност, висше – бакалавър по финанси, допълнителна квалификация: експерт-
криминалист, почеркови експертизи, техническо изследване на документи, разрешение за
достъп до класифицирана информация "Секретно", валидно до 9.11.2019 г.

Теодор Стоянов Ников – висше – магистър по регионална и национална сигурност,
експерт-криминалист, балистика, дактилоскопия, взривни работи, разрешение за достъп до
класифицирана информация "Поверително", валидно до 22.02.2022 г.

2. Клас "Съдебномедицински експертизи"

2.1. Съдебномедицинска експертиза на труп и трупни части
Д-р Елка Георгиева Иванова – висше – медицина, лекар, специалност: съдебна

медицина, допълнителна квалификация: магистър-фармацевт.
Д-р Илия Аспарухов Льондев – висше – медицина, лекар със специалност: съдебна

медицина.
Д-р Цветелин Нешев Гатев – висше – медицина, лекар по специалност: съдебна

медицина и деонтология, разрешение за достъп до класифицирана информация
"Поверително", валидно до 30.06.2024 г.

2.2. Съдебномедицинска експертиза на живи лица
Д-р Елка Георгиева Иванова – висше – медицина, лекар, специалност: съдебна

медицина, допълнителна квалификация: магистър-фармацевт.
Д-р Илия Аспарухов Льондев – висше – медицина, лекар със специалност: съдебна

медицина.
Д-р Цветелин Нешев Гатев – висше – медицина, лекар по специалност: съдебна

медицина и деонтология, разрешение за достъп до класифицирана информация
"Поверително", валидно до 30.06.2024 г.

2.3. Съдебномедицинска експертиза на веществени доказателства
Д-р Цветелин Нешев Гатев – висше – медицина, лекар по специалност: съдебна

медицина и деонтология, разрешение за достъп до класифицирана информация
"Поверително", валидно до 30.06.2024 г.

2.4. Съдебномедицинска експертиза по материали на досъдебното и съдебното
производство

Д-р Елка Георгиева Иванова – висше – медицина, лекар, специалност: съдебна
медицина, допълнителна квалификация: магистър-фармацевт.

Д-р Илия Аспарухов Льондев – висше – медицина, лекар със специалност: съдебна
медицина.

Д-р Цветелин Нешев Гатев – висше – медицина, лекар по специалност: съдебна
медицина и деонтология, разрешение за достъп до класифицирана информация
"Поверително", валидно до 30.06.2024 г.

2.5. Съдебномедицинска експертиза за телесно здраве
Д-р Анани Пламенов Тошев, д.м. – висше медицина, лекар със специалност: очни

болести.
Д-р Валерия Гришева Матеева, д.м. – висше – медицина, лекар със специалност:

кожни и венерически болести.
Д-р Елка Георгиева Иванова – висше – медицина, лекар със специалност: съдебна

медицина, допълнителна квалификация: магистър-фармацевт.



Проф. д-р Елисавета Йорданова Наумова-Григорова, д.м.и. – магистър – медицина,
клинична имунология, доктор на науките, професор, квалификация по здравен мениджмънт.

Доц. д-р Жана Стоянова Казанджиева-Цанкова – висше – медицина, лекар със
специалност: кожни и венерически болести, дерматология и венерология.

Д-р Илия Аспарухов Льондев – висше – медицина, лекар със специалност: съдебна
медицина.

Д-р Матей Йотов Гаврилов – висше – медицина, лекар със специалност: физикална и
рехабилитационна медицина.

Д-р Николай Симеонов Даков – висше – медицина, лекар със специалност: очни
болести.

Д-р Росен Руменов Георгиев – висше медицина – офталмология, лекар със
специалност: очни болести, електрофизиология.

Д-р Цветелин Нешев Гатев – висше – медицина, лекар по специалност: съдебна
медицина и деонтология, разрешение за достъп до класифицирана информация
"Поверително", валидно до 30.06.2024 г.

Д-р Юлия Евангелос Магди – висше – медицина, лекар дерматолог със специалност:
кожни и венерически болести.

2.6. Съдебномедицински експертизи за идентификация на човека
Д-р Цветелин Нешев Гатев – висше – медицина, лекар по специалност: съдебна

медицина и деонтология, разрешение за достъп до класифицирана информация
"Поверително", валидно до 30.06.2024 г.

2.7. Съдебномедицинска експертиза за установяване на родителския произход
Д-р Цветелин Нешев Гатев – висше – медицина, лекар по специалност: съдебна

медицина и деонтология, разрешение за достъп до класифицирана информация
"Поверително", валидно до 30.06.2024 г.

3. Клас "Съдебна експертиза на психичното състояние"

3.1. Съдебнопсихиатрична експертиза
Д-р Валери Славчев Първанов – висше – медицина – психиатър, лекар със

специалност: психиатрия, съдебнопсихиатрични експертизи за вменяемост, дееспособност,
свидетелска годност, годност за участие в досъдебното и съдебното производство,
задължително лечение.

3.2. Съдебно-психологична експертиза
Д-р Валери Славчев Първанов – висше – медицина – психиатър, лекар със

специалност: психиатрия, съдебнопсихиатрични експертизи за вменяемост, дееспособност,
свидетелска годност, годност за участие в досъдебното и съдебното производство,
задължително лечение.

Д-р Плама Сергеева Христова – висше – магистър психолог по клинична и
консултативна психология, социална психология, организационна психология, допълнителна
квалификация: психодрама терапевт.

3.3. Съдебна психолого-психиатрична експертиза
Д-р Валери Славчев Първанов – висше – медицина – психиатър, лекар със

специалност: психиатрия, съдебнопсихиатрични експертизи за вменяемост, дееспособност,
свидетелска годност, годност за участие в досъдебното и съдебното производство,
задължително лечение.

Д-р Плама Сергеева Христова – висше – магистър психолог по клинична и
консултативна психология, социална психология, организационна психология, допълнителна
квалификация: психодрама терапевт.

3.4. Съдебна експертиза на психичното състояние по писмени данни
Д-р Валери Славчев Първанов – висше – медицина – психиатър, лекар със

специалност: психиатрия, съдебнопсихиатрични експертизи за вменяемост, дееспособност,
свидетелска годност, годност за участие в досъдебното и съдебното производство,
задължително лечение.

4. Клас "Съдебно-икономически експертизи"

4.1. Съдебно-счетоводна експертиза
Антония Димитрова Факалийска-Пендичева – висше – магистър по икономика:

финанси и кредит, оценителска правоспособност, разрешение за достъп до класифицирана
информация "Секретно", валидно до 16.09.2020 г.

Валерий Иванов Обретенов – висше икономическо, специалност: икономика и
управление на строителството, допълнителна квалификация: управление на финансово-
счетоводната дейност – финансово-счетоводни анализи, данъчно облагане, банково дело и
кредитни взаимоотношения, оценителска правоспособност.

Инж. Веселин Владиславов Василев – висше – инженер, специалност: експлоатация и
ремонт на летателните апарати, допълнителна квалификация: висше военно образование по
специалност КЩ, оперативно-тактическа, ВВС, мениджмънт на въоръжените сили,
стандартизация в ЕС, магистър финанси, оценителска правоспособност.

Ивайло Георгиев Иванов – висше – магистър по специалност: счетоводство и контрол,



финансов ревизор, оценителска правоспособност.
Марияна Борисова Бижева – висше – икономист по строителството, оценителска

правоспособност.
Пламен Кимонов Илиев – висше – икономическо, счетоводство и контрол, научна

степен доктор по счетоводна отчетност, контрол и анализ на стопанската дейност (финансов
контрол), висше – магистър по право, оценителска правоспособност.

Сашко Иванов Александров – висше – икономист – организатор в строителството,
допълнителна квалификация: експерт-счетоводител, разрешение за достъп до класифицирана
информация "Секретно", валидно до 26.10.2019 г.

Светлана Милкова Попова – висше – магистър по икономика и управление на
промишлеността, допълнителна квалификация: експерт по съдебно-счетоводни и финансово-
ценови експертизи, оценителска правоспособност.

Стефан Иванов Налджиев – висше – магистър по икономика, специалност:
счетоводство и контрол, оценителска правоспособност.

Тошко Николов Поптолев – висше – магистър икономист – финанси и кредит,
оценителска правоспособност.

Цветелина Ангелова Мирчева-Костова – висше – магистър счетоводство и контрол,
международни счетоводни стандарти, оценителска правоспособност.

4.2. Съдебна финансово-икономическа експертиза
Антония Димитрова Факалийска-Пендичева – висше – магистър по икономика:

финанси и кредит, оценителска правоспособност, разрешение за достъп до класифицирана
информация "Секретно", валидно до 16.09.2020 г.

Валентина Стефанова Николова – висше – машинен инженер, научна степен доктор по
научна специалност: защита на населението и народното стопанство в критични ситуации,
магистър – икономика, доцент в БАН, допълнителна квалификация: майстор на ремонта на
ръчно огнестрелно оръжие, оценителска правоспособност, разрешение за достъп до
класифицирана информация "Секретно", валидно до 23.08.2021 г.

Валерий Иванов Обретенов – висше икономическо, специалност: икономика и
управление на строителството, допълнителна квалификация: управление на финансово-
счетоводната дейност – финансово-счетоводни анализи, данъчно облагане, банково дело и
кредитни взаимоотношения, оценителска правоспособност.

Инж. Веселин Владиславов Василев – висше – инженер, специалност: експлоатация и
ремонт на летателните апарати, допълнителна квалификация: висше военно образование по
специалност КЩ, оперативно-тактическа, ВВС, мениджмънт на въоръжените сили,
стандартизация в ЕС, магистър финанси, оценителска правоспособност.

Ивайло Георгиев Иванов – висше – магистър по специалност: счетоводство и контрол,
финансов ревизор, оценителска правоспособност.

Марияна Борисова Бижева – висше – икономист по строителството, оценителска
правоспособност.

Николай Михайлов Генков – висше – машинен инженер, офицер от ВВС, военен
авиоинженер по летателните апарати и висше – магистър по икономика, оценителска
правоспособност.

Онник Харутюн Таракчиян – висше – магистър по бизнес информатика с английски
език, висше – бакалавър по математика и информатика, допълнителна квалификация:
оперативно счетоводство и одит.

Пламен Кимонов Илиев – висше – икономическо, счетоводство и контрол, научна
степен доктор по счетоводна отчетност, контрол и анализ на стопанската дейност (финансов
контрол), висше – магистър по право, оценителска правоспособност.

Сашко Иванов Александров – висше – икономист – организатор в строителството,
допълнителна квалификация: експерт-счетоводител, разрешение за достъп до класифицирана
информация "Секретно", валидно до 26.10.2019 г.

Светлана Милкова Попова – висше – магистър по икономика и управление на
промишлеността, допълнителна квалификация: експерт по съдебно-счетоводни и финансово-
ценови експертизи, оценителска правоспособност.

Стефан Иванов Налджиев – висше – магистър по икономика, специалност:
счетоводство и контрол, оценителска правоспособност.

Тошко Николов Поптолев – висше – магистър икономист – финанси и кредит,
оценителска правоспособност.

Цветелина Ангелова Мирчева-Костова – висше – магистър счетоводство и контрол,
международни счетоводни стандарти, оценителска правоспособност.

4.3. Съдебно-стокова експертиза
Антония Димитрова Факалийска-Пендичева – висше – магистър по икономика:

финанси и кредит, оценителска правоспособност, разрешение за достъп до класифицирана
информация "Секретно", валидно до 16.09.2020 г.

Валентина Стефанова Николова – висше – машинен инженер, научна степен доктор по
научна специалност: защита на населението и народното стопанство в критични ситуации,



магистър – икономика, доцент в БАН, допълнителна квалификация: майстор на ремонта на
ръчно огнестрелно оръжие, оценителска правоспособност, разрешение за достъп до
класифицирана информация "Секретно", валидно до 23.08.2021 г.

Инж. Веселин Владиславов Василев – висше – инженер, специалност: експлоатация и
ремонт на летателните апарати, допълнителна квалификация: висше военно образование по
специалност КЩ, оперативно-тактическа, ВВС, мениджмънт на въоръжените сили,
стандартизация в ЕС, магистър финанси, оценителска правоспособност.

Инж. Владимир Димитров Иванов – висше – инженер по изчислителна техника,
поддържане и експлоатация на ЕИМ, мениджър стопанско управление, търговски бизнес и
посредничество, допълнителна квалификация: одитор по международни стандарти БДС EN
ISO 9001 и БДС EN ISO 22000, БДС ISO/IEC 27001, БДС EN ISO/IEC 17025, БДС EN ISO/IEC
17020, одитор в публичния сектор по чл. 53 от ЗВДПС в съответствие със ЗФУКПС, оценки на
движими активи, процедури, одити и оценки на организации, за управленчески дейности и
съответствие на Системи за управление по стандарти, в обхвата и предмета на дейността им
свързани с качеството, околната среда, здраве и безопасност при работа, безопасност на
храните, лаборатории и органи за контрол.

Ивайло Георгиев Иванов – висше – магистър по специалност: счетоводство и контрол,
финансов ревизор, оценителска правоспособност.

Марияна Борисова Бижева – висше – икономист по строителството, оценителска
правоспособност.

Николай Михайлов Генков – висше – машинен инженер, офицер от ВВС, военен
авиоинженер по летателните апарати и висше – магистър по икономика, оценителска
правоспособност.

Онник Харутюн Таракчиян – висше – магистър по бизнес информатика с английски
език, висше – бакалавър по математика и информатика, допълнителна квалификация:
оперативно счетоводство и одит.

Стефан Иванов Налджиев – висше – магистър по икономика, специалност:
счетоводство и контрол, оценителска правоспособност.

Цветелина Ангелова Мирчева-Костова – висше – магистър счетоводство и контрол,
международни счетоводни стандарти, оценителска правоспособност.

5. Клас "Съдебни инженерно-технически експертизи"

5.1. Съдебна инженерно-техническа експертиза
Анжел Евгениев Димитров – машинен инженер – хидравлика и пневматика,

оценителска правоспособност.
Антонио Вилиянов Шопов – висше образование – промишлено и гражданско

строителство, магистър – инженер-конструктор, допълнителна квалификация: реконструкция
и модернизация на сгради, проектиране на строителни стоманени конструкции съгл. Еврокод
1993-ЕСЗ, строителни конструкции при сеизмични действия съгл. Еврокод 1998-ЕС8, бетонни
и стоманобетонни конструкции съгл. Еврокод 1992-ЕС2, дървени конструкции по БДС,
обследване на аварии в строителството, безопасност на конструктивните съоръжения,
експертизи по безопасност в строителството, оценителска правоспособност.

Апостол Иванов Ковачев – висше, електроинженер, оценителска правоспособност.
Валентина Стефанова Николова – висше – машинен инженер, научна степен доктор по

научна специалност: защита на населението и народното стопанство в критични ситуации,
магистър – икономика, доцент в БАН, допълнителна квалификация: майстор на ремонта на
ръчно огнестрелно оръжие, оценителска правоспособност, разрешение за достъп до
класифицирана информация "Секретно", валидно до 23.08.2021 г.

Валери Емилов Митков – висше – инженер-металург, допълнителна квалификация:
проектант взривни работи първа степен, експертизи на материали, вещества и изделия,
академична длъжност – професор по техника и технология на взривните работи, ръководител
на висша школа за подготовка на персонал за взривни работи.

Инж. Веселин Владиславов Василев – висше – инженер, специалност: експлоатация и
ремонт на летателните апарати, допълнителна квалификация: висше военно образование по
специалност КЩ, оперативно-тактическа, ВВС, мениджмънт на въоръжените сили,
стандартизация в ЕС, магистър финанси, оценителска правоспособност.

Инж. Виктор Иванов Стайков – висше – магистър, машинен инженер, специалност:
машиностроителна техника и технологии, специализация: компютърни системи в
машиностроенето.

Инж. Владимир Димитров Иванов – висше – инженер по изчислителна техника,
поддържане и експлоатация на ЕИМ, мениджър стопанско управление, търговски бизнес и
посредничество, допълнителна квалификация: одитор по международни стандарти БДС EN
ISO 9001 и БДС EN ISO 22000, БДС ISO/IEC 27001, БДС EN ISO/IEC 17025, БДС EN ISO/IEC
17020, одитор в публичния сектор по чл. 53 от ЗВДПС в съответствие със ЗФУКПС, оценки на
движими активи, процедури, одити и оценки на организации, за управленчески дейности и
съответствие на Системи за управление по стандарти, в обхвата и предмета на дейността им,
свързани с качеството, околната среда, здраве и безопасност при работа, безопасност на



храните, лаборатории и органи за контрол.
Георги Андонов Георгиев – висше – магистър, строителен инженер по хидроенергийно

строителство, допълнителна квалификация: икономика на строителството, обследване за
енергийна ефективност и сертифициране на сгради, здравословни и безопасни условия на
труд при извършване на строителни и монтажни работи, оценителска правоспособност.

Доц. д-р инж. Георги Маринов Маринов – висше – машинен инженер, висше военно
академично образование – военен инженер по техническите средства на ГСМ, допълнителна
квалификация: лицензиран майстор по ремонт на огнестрелни оръжия, оценителска
правоспособност.

Георги Миленов Павлов – висше – машинен инженер, оценителска правоспособност.
Инж. Димитър Петров Стойчев – висше – магистър, машинен инженер – технология на

машиностроенето и металорежещите машини, конструкции и конструиране на машини и
съоръжения, технологии, технологични и контролни процеси и операции, проектиране,
организация на производството, стандарти и качество; допълнителна квалификация:
статистически методи за контрол на качеството, оценител на машини и съоръжения в
машиностроенето, електронната и електротехническата промишленост, ремонт на ръчно
огнестрелно оръжие.

Евгения Филипова Киселинова – строителен инженер по транспортно строителство,
специализация пътно строителство, оценителска правоспособност.

Евдокия Кирилова Стоянова – висше – магистър, машинен инженер, допълнителна
квалификация: проектантска правоспособност по пожарна безопасност, координатор по
безопасност и здраве в строителството, оценителска правоспособност.

Елиза Калчева Иванова – висше – строителен инженер по хидротехническо
строителство, магистър по икономика на недвижимата собственост, оценителска
правоспособност, разрешение за достъп до класифицирана информация "Секретно", валидно
до 13.07.2021 г.

Коста Петров Костов – висше – строителен инженер, военна квалификация – офицер,
магистър по транспортно строителство, поддържане и ремонт на железния път.

Константин Янчев Костадинов – висше – инженер по радиоелектроника, компютърни
системи и технологии.

Доц. д-р инж. Костадин Кирилов Стоичков – висше – машинен инженер.
Красимир Маринов Иванов – висше – инженер, енергетика – електрически централи,

електротехника, допълнителна квалификация: енергийна ефективност, електрически мрежи и
системи.

Кристина Стефанова Найденова – висше – машинен инженер по специалност:
подемно-транспортни, пътни и строителни машини, оценителска правоспособност.

Лиляна Велчева Павлова – висше, инженер металург.
Доц. д-р инж. Лъчезар Любомиров Кочев – висше – машинен инженер.
Доц. д-р инж. Мариета Константинова Янчева-Попова – висше – машинен инженер по

машиностроене и уредостроене, допълнителна квалификация: пътни и строителни машини,
приложна геометрия и инженерна графика.

Доц. д-р инж. Мариан Николов Мутафчиев – висше, машинен инженер по двигатели с
вътрешно горене, допълнителна квалификация: вътрешна балистика.

Марко Кирилов Марков – висше – бакалавър – инженер по пожарна и аварийна
безопасност, висше – магистър строителен инженер, военна квалификация – офицер –
инженер по строителство и въстановяване на железен път.

Методи Кирилов Пецанов – висше – магистър инженер по технически надзор и
експлоатация на съоръжения с повишена опасност, висше – бакалавър, машинен инженер по
машиностроителна техника и технологии, допълнителна квалификация: монтьор на
компютърни системи, инспектор в ДАМТН.

Мила Николова Галева – висше – магистър инженер по геодезия, фотограметрия и
карто-

графия.
Д-р инж. Мира Димитрова Зафирова – висше – строителен инженер по

хидромелиоративно строителство.
Николай Михайлов Генков – висше – машинен инженер, офицер от ВВС, военен

авиоинженер по летателните апарати и висше – магистър по икономика, оценителска
правоспособност.

Доц. д-р инж. 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 "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, оценителни експертизи на
въоръжение и бойни припаси, сертификация на качеството на военна и специална продукция,
разрешение за достъп до класифицирана информация "Секретно", валидно до 19.08.2022 г.

Инж. Росен Димитров Пандев – висше – магистър, инженер по геодезия,
фотограметрия и картография, допълнителна квалификация: финансов и банков мениджмънт
в международния бизнес, оценителска правоспособност.

Гл. ас. д-р инж. Светлана Цветкова Янева – висше – магистър инженер по текстилна
техника и технологии, доктор по технически науки в професионално направление – общо
инженерство.

Симеон Петров Михайлов – висше – електроинженер, оценителска правоспособност.
Станка Асенова Станкова – висше – магистър електроинженер, проектантска

правоспособност, пожарна безопасност, безопасност и здраве в строителството.
Инж. Стефан Георгиев Аврамов – висше – инженер по горско стопанство,

допълнителна квалификация: икономика, оценителска правоспособност.
Инж. Христо Недялков Христов – висше – магистър по геодезия, оценителска

правоспособност.
Христина Владимирова Павлова – висше – строителен инженер по промишлено и

гражданско строителство, оценителска правоспособност.
5.2. Съдебна автотехническа експертиза
Анжел Евгениев Димитров – машинен инженер – хидравлика и пневматика,

оценителска правоспособност
Инж. Веселин Владиславов Василев – висше – инженер, специалност: експлоатация и

ремонт на летателните апарати, допълнителна квалификация: висше военно образование по
специалност КЩ, оперативно-тактическа, ВВС, мениджмънт на въоръжените сили,
стандартизация в ЕС, магистър финанси, оценителска правоспособност.

Инж. Владимир Димитров Иванов – висше – инженер по изчислителна техника,
поддържане и експлоатация на ЕИМ, мениджър стопанско управление, търговски бизнес и
посредничество, допълнителна квалификация: одитор по международни стандарти БДС EN
ISO 9001 и БДС EN ISO 22000, БДС ISO/IEC 27001, БДС EN ISO/IEC 17025, БДС EN ISO/IEC
17020, одитор в публичния сектор по чл. 53 от ЗВДПС в съответствие със ЗФУКПС, оценки на
движими активи, процедури, одити и оценки на организации, за управленчески дейности и
съответствие на Системи за управление по стандарти, в обхвата и предмета на дейността им,
свързани с качеството, околната среда, здраве и безопасност при работа, безопасност на
храните, лаборатории и органи за контрол.

Евгения Филипова Киселинова – строителен инженер по транспортно строителство,
специализация: пътно строителство, оценителска правоспособност.

Кристина Стефанова Найденова – висше – машинен инженер по специалност:
подемно-транспортни, пътни и строителни машини, оценителска правоспособност.

Доц. д-р инж. Мариан Николов Мутафчиев – висше, машинен инженер по двигатели с
вътрешно горене, допълнителна квалификация: вътрешна балистика.

Николай Михайлов Генков – висше – машинен инженер, офицер от ВВС, военен
авиоинженер по летателните апарати и висше – магистър по икономика, оценителска
правоспособност.

5.3. Съдебна инженерно-технологична експертиза
Анжел Евгениев Димитров – машинен инженер – хидравлика и пневматика,

оценителска правоспособност.
Валентина Стефанова Николова – висше – машинен инженер, научна степен доктор по

научна специалност: защита на населението и народното стопанство в критични ситуации,
магистър – икономика, доцент в БАН, допълнителна квалификация: майстор на ремонта на
ръчно огнестрелно оръжие, оценителска правоспособност, разрешение за достъп до
класифицирана информация "Секретно", валидно до 23.08.2021 г.

Инж. Веселин Владиславов Василев – висше – инженер, специалност: експлоатация и
ремонт на летателните апарати, допълнителна квалификация: висше военно образование по
специалност КЩ, оперативно-тактическа, ВВС, мениджмънт на въоръжените сили,
стандартизация в ЕС, магистър финанси, оценителска правоспособност.

Инж. Виктор Иванов Стайков – висше – магистър, машинен инженер, специалност:
машиностроителна техника и технологии, специализация: компютърни системи в
машиностроенето.

Инж. Владимир Димитров Иванов – висше – инженер по изчислителна техника,
поддържане и експлоатация на ЕИМ, мениджър стопанско управление, търговски бизнес и
посредничество, допълнителна квалификация: одитор по международни стандарти БДС EN
ISO 9001 и БДС EN ISO 22000, БДС ISO/IEC 27001, БДС EN ISO/IEC 17025, БДС EN ISO/IEC
17020, одитор в публичния сектор по чл. 53 от ЗВДПС в съответствие със ЗФУКПС, оценки на
движими активи, процедури, одити и оценки на организации, за управленчески дейности и
съответствие на Системи за управление по стандарти, в обхвата и предмета на дейността им,
свързани с качеството, околната среда, здраве и безопасност при работа, безопасност на



храните, лаборатории и органи за контрол.
Георги Андонов Георгиев – висше – магистър, строителен инженер по хидроенергийно

строителство, допълнителна квалификация: икономика на строителството, обследване за
енергийна ефективност и сертифициране на сгради, здравословни и безопасни условия на
труд при извършване на строителни и монтажни работи, оценителска правоспособност.

Доц. д-р инж. Георги Маринов Маринов – висше – машинен инженер, висше военно
академично образование – военен инженер по техническите средства на ГСМ, допълнителна
квалификация: лицензиран майстор по ремонт на огнестрелни оръжия, оценителска
правоспособност.

Инж. Димитър Петров Стойчев – висше – магистър, машинен инженер технология на
машиностроенето и металорежещите машини, конструкции и конструиране на машини и съ-

оръжения, технологии, технологични и контролни процеси и операции, проектиране,
организация на производството, стандарти и качество, допълнителна квалификация:
статистически методи за контрол на качеството, оценител на машини и съоръжения в
машиностроенето, електронната и електротехническата промишленост, ремонт на ръчно
огнестрелно оръжие.

Евдокия Кирилова Стоянова – висше – магистър, машинен инженер, допълнителна
квалификация: проектантска правоспособност по пожарна безопасност, координатор по
безопасност и здраве в строителството, оценителска правоспособност.

Кристина Стефанова Найденова – висше – машинен инженер по специалност:
подемно-транспортни, пътни и строителни машини, оценителска правоспособност.

Доц. д-р инж. Мариан Николов Мутафчиев – висше, машинен инженер по двигатели с
вътрешно горене, допълнителна квалификация: вътрешна балистика.

Мартин Минков Бояджиев – висше – инженер по техника и технология на сондиране,
транспорт и съхранение на нефт, горива и газ.

Методи Кирилов Пецанов – висше – магистър инженер по технически надзор и
експлоатация на съоръжения с повишена опасност, висше – бакалавър машинен инженер по
машиностроителна техника и технологии, допълнителна квалификация: монтьор на
компютърни системи, инспектор в ДАМТН.

Доц. д-р инж. 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 "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, оценителни експертизи на
въоръжение и бойни припаси, сертификация на качеството на военна и специална продукция,
разрешение за достъп до класифицирана информация "Секретно", валидно до 19.08.2022 г.

Гл. ас. д-р инж. Светлана Цветкова Янева – висше – магистър инженер по текстилна
техника и технологии, доктор по технически науки в професионално направление – общо
инженерство.

Инж. Стефан Георгиев Аврамов – висше – инженер по горско стопанство,
допълнителна квалификация: икономика, оценителска правоспособност.

5.4. Съдебна компютърно-техническа експертиза
Инж. Владимир Димитров Иванов – висше – инженер по изчислителна техника,

поддържане и експлоатация на ЕИМ, мениджър стопанско управление, търговски бизнес и
посредничество, допълнителна квалификация: одитор по международни стандарти БДС EN
ISO 9001 и БДС EN ISO 22000, БДС ISO/IEC 27001, БДС EN ISO/IEC 17025, БДС EN ISO/IEC
17020, одитор в публичния сектор по чл. 53 от ЗВДПС в съответствие със ЗФУКПС, оценки на
движими активи, процедури, одити и оценки на организации, за управленчески дейности и
съответствие на Системи за управление по стандарти, в обхвата и предмета на дейността им,
свързани с качеството, околната среда, здраве и безопасност при работа, безопасност на
храните, лаборатории и органи за контрол.

Константин Янчев Костадинов – висше – инженер по радиоелектроника, компютърни
системи и технологии.

Онник Харутюн Таракчиян – висше – магистър по бизнес информатика с английски
език, висше – бакалавър по математика и информатика, допълнителна квалификация:
оперативно счетоводство и одит.

5.5. Съдебна строително-техническа експертиза
Антонио Вилиянов Шопов – висше образование – промишлено и гражданско

строителство, магистър – инженер-конструктор, допълнителна квалификация: реконструкция
и модернизация на сгради, проектиране на строителни стоманени конструкции съгл. Еврокод
1993-ЕСЗ, строителни конструкции при сеизмични действия съгл. Еврокод 1998-ЕС8, бетонни
и стоманобетонни конструкции съгл. Еврокод 1992-ЕС2, дървени конструкции по БДС,



обследване на аварии в строителството, безопасност на конструктивните съоръжения,
експертизи по безопасност в строителството, оценителска правоспособност.

Антоанета Величкова Ганчева – строителен инженер по промишлено и гражданско
строителство, оценителска правоспособност.

Вътю Танев Танев – висше, магистър-инженер по промишлено и гражданско
строителство, докторска степен по строителни конструкции, допълнителна квалификация:
ветрови и сеизмични действия върху конструкции, безопасни и здравословни условия на труд
при изпълнение на строителни конструкции.

Георги Андонов Георгиев – висше – магистър, строителен инженер по хидроенергийно
строителство, допълнителна квалификация: икономика на строителството, обследване за
енергийна ефективност и сертифициране на сгради, здравословни и безопасни условия на
труд при извършване на строителни и монтажни работи, оценителска правоспособност.

Георги Йорданов Чалъков – висше, строителен инженер по промишлено и гражданско
строителство, строителни конструкции и архитектурно-строителна част, оценителска
правоспособност.

Евгения Филипова Киселинова – строителен инженер по транспортно строителство,
специализация пътно строителство, оценителска правоспособност.

Елиза Калчева Иванова – висше – строителен инженер по хидротехническо
строителство, магистър по икономика на недвижимата собственост, оценителска
правоспособност, разрешение за достъп до класифицирана информация "Секретно", валидно
до 13.07.2021 г.

Коста Петров Костов – висше – строителен инженер, военна квалификация: офицер,
магистър по транспортно строителство, поддържане и ремонт на железния път.

Маргарита Николова Хамова – висше – магистър, строителен инженер по промишлено
и гражданско строителство, професор, допълнителна квалификация: проектант с пълна
проектантска правоспособност.

Проф. д-р инж. Майя Георгиева Иванова-Йорданова – висше – строителен инженер по
железопътно строителство, проектиране, строителство, поддържане и ремонт на железопътни
линии, гари, гарови съоръжения и градски релсов път.

Д-р инж. Мира Димитрова Зафирова – висше – строителен инженер по
хидромелиоративно строителство.

Доц. д-р инж. 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 "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, оценителни експертизи на
въоръжение и бойни припаси, сертификация на качеството на военна и специална продукция,
разрешение за достъп до класифицирана информация "Секретно", валидно до 19.08.2022 г.

Светлана Вергилова Попова – средно специално по строителство и архитектура,
оценителска правоспособност.

Софка Велчева Асенова – висше – строителен инженер по промишлено и гражданско
строителство, оценителска правоспособност.

Станоя Йорданов Дончевски – висше – строителен инженер по технология на
строителството, оценителска правоспособност.

Инж. Христо Недялков Христов – висше – магистър по геодезия, оценителска
правоспособност.

Христина Владимирова Павлова – висше – строителен инженер по промишлено и
гражданско строителство, оценителска правоспособност.

5.6. Съдебно-пожаротехническа експертиза
Антонио Вилиянов Шопов – висше образование – промишлено и гражданско

строителство, магистър – инженер-конструктор, допълнителна квалификация: реконструкция
и модернизация на сгради, проектиране на строителни стоманени конструкции съгл. Еврокод
1993-ЕСЗ, строителни конструкции при сеизмични действия съгл. Еврокод 1998-ЕС8, бетонни
и стоманобетонни конструкции съгл. Еврокод 1992-ЕС2, дървени конструкции по БДС,
обследване на аварии в строителството, безопасност на конструктивните съоръжения,
експертизи по безопасност в строителството, оценителска правоспособност.

Проф. д-р инж. Веселин Симеонов Симеонов – висше, инженер по противопожарна
техника и безопасност, професор по технически науки, доктор, доцент по специалност:
техника на безопасността на труда и противопожарна техника, експертни оценки на хладни и
огнестрелни оръжия и предмети, свързани с културно-историческото наследство.

Марко Кирилов Марков – висше – бакалавър, инженер по пожарна и аварийна
безопасност, висше – магистър – строителен инженер, военна квалификация офицер –



инженер по строителство и въстановяване на железен път.
Доц. д-р инж. 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 "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, оценителни експертизи на
въоръжение и бойни припаси, сертификация на качеството на военна и специална продукция,
разрешение за достъп до класифицирана информация "Секретно", валидно до 19.08.2022 г.

5.7. Съдебно-енергийна експертиза
Анжел Евгениев Димитров – машинен инженер – хидравлика и пневматика,

оценителска правоспособност.
Георги Андонов Георгиев – висше – магистър, строителен инженер по хидроенергийно

строителство, допълнителна квалификация: икономика на строителството, обследване за
енергийна ефективност и сертифициране на сгради, здравословни и безопасни условия на
труд при извършване на строителни и монтажни работи, оценителска правоспособност.

Красимир Маринов Иванов – висше – инженер, енергетика – електрически централи,
електротехника, допълнителна квалификация: енергийна ефективност, електрически мрежи и
системи.

Тодор Ангелов Върбев – висше – специалност: минна електромеханика, д-р по научно
направление "Електротехника, електроника, автоматика", доцент по научно направление
"Електротехника, електроника, автоматика", електроснабдяване и електрообзавеждане на
промишлени предприятия, електробезопасност.

7. Клас "Експертизи на материали, вещества и изделия"

7.1. Съдебно-химическа експертиза
Вероника Валентинова Михайлова – висше, химик, докторска степен по аналитична

химия.
Инж. Владимир Димитров Иванов – висше – инженер по изчислителна техника,

поддържане и експлоатация на ЕИМ, мениджър стопанско управление, търговски бизнес и
посредничество, допълнителна квалификация: одитор по международни стандарти БДС EN
ISO 9001 и БДС EN ISO 22000, БДС ISO/IEC 27001, БДС EN ISO/IEC 17025, БДС EN ISO/IEC
17020, одитор в публичния сектор по чл. 53 от ЗВДПС в съответствие със ЗФУКПС, оценки на
движими активи, процедури, одити и оценки на организации, за управленчески дейности и
съответствие на Системи за управление по стандарти в обхвата и предмета на дейността им,
свързани с качеството, околната среда, здраве и безопасност при работа, безопасност на
храните, лаборатории и органи за контрол.

Иван Александров Каназирски – висше – инженер-химик, доктор по химия, доцент по
специалност: неорганична химия.

Доц. д-р инж. 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 "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, оценителни експертизи на
въоръжение и бойни припаси, сертификация на качеството на военна и специална продукция,
разрешение за достъп до класифицирана информация "Секретно", валидно до 19.08.2022 г.

7.2. Съдебно-физическа експертиза
Инж. Владимир Димитров Иванов – висше – инженер по изчислителна техника,

поддържане и експлоатация на ЕИМ, мениджър стопанско управление, търговски бизнес и
посредничество, допълнителна квалификация: одитор по международни стандарти БДС EN
ISO 9001 и БДС EN ISO 22000, БДС ISO/IEC 27001, БДС EN ISO/IEC 17025, БДС EN ISO/IEC
17020, одитор в публичния сектор по чл. 53 от ЗВДПС в съответствие със ЗФУКПС, оценки на
движими активи, процедури, одити и оценки на организации, за управленчески дейности и
съответствие на Системи за управление по стандарти в обхвата и предмета на дейността им,
свързани с качеството, околната среда, здраве и безопасност при работа, безопасност на
храните, лаборатории и органи за контрол.

Доц. д-р инж. 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 "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, оценителни експертизи на
въоръжение и бойни припаси, сертификация на качеството на военна и специална продукция,
разрешение за достъп до класифицирана информация "Секретно", валидно до 19.08.2022 г.

7.3. Съдебна физико-химическа експертиза
Инж. Владимир Димитров Иванов – висше – инженер по изчислителна техника,

поддържане и експлоатация на ЕИМ, мениджър стопанско управление, търговски бизнес и
посредничество, допълнителна квалификация: одитор по международни стандарти БДС EN
ISO 9001 и БДС EN ISO 22000, БДС ISO/IEC 27001, БДС EN ISO/IEC 17025, БДС EN ISO/IEC
17020, одитор в публичния сектор по чл. 53 от ЗВДПС в съответствие със ЗФУКПС, оценки на
движими активи, процедури, одити и оценки на организации, за управленчески дейности и
съответствие на Системи за управление по стандарти в обхвата и предмета на дейността им,
свързани с качеството, околната среда, здраве и безопасност при работа, безопасност на
храните, лаборатории и органи за контрол.

Доц. д-р инж. 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 "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, оценителни експертизи на
въоръжение и бойни припаси, сертификация на качеството на военна и специална продукция,
разрешение за достъп до класифицирана информация "Секретно", валидно до 19.08.2022 г.

8. Клас "Съдебни селскостопански експертизи"

8.2. Съдебно-агротехническа експертиза
Сийка Иванова Попова – висше – аграрикономист, оценителска правоспособност.
10. Клас "Оценителни експертизи"

10.1. Оценка на недвижими имоти
Антонио Вилиянов Шопов – висше образование – промишлено и гражданско

строителство, магистър – инженер-конструктор, допълнителна квалификация: реконструкция
и модернизация на сгради, проектиране на строителни стоманени конструкции съгл. Еврокод
1993-ЕСЗ, строителни конструкции при сеизмични действия съгл. Еврокод 1998-ЕС8, бетонни
и стоманобетонни конструкции съгл. Еврокод 1992-ЕС2, дървени конструкции по БДС,
обследване на аварии в строителството, безопасност на конструктивните съоръжения,
експертизи по безопасност в строителството, оценителска правоспособност.

Антоанета Величкова Ганчева – строителен инженер по промишлено и гражданско
стро-

ителство, оценителска правоспособност.
Валентин Драгнев Василев – висше, турска филология, преводач, оценителска

правоспособност.
Валерий Иванов Обретенов – висше икономическо, специалност: икономика и

управление на строителството, допълнителна квалификация: управление на финансово-
счетоводната дейност – финансово-счетоводни анализи, данъчно облагане, банково дело и
кредитни взаимоотношения, оценителска правоспособност.

Владимир Асенов Николов – висше – магистър, машинен инженер, специалност:
подемно-транспортни и строителни машини, оценителска правоспособност.

Георги Андонов Георгиев – висше – магистър, строителен инженер по хидроенергийно
строителство, допълнителна квалификация: икономика на строителството, обследване за
енергийна ефективност и сертифициране на сгради, здравословни и безопасни условия на
труд при извършване на строителни и монтажни работи, оценителска правоспособност.

Георги Йорданов Чалъков – висше, строителен инженер по промишлено и гражданско
строителство, строителни конструкции и архитектурно-строителна част, оценителска право-

способност.
Деян Валериев Върбанчовски – висше – бакалавър, специалност: финанси,

оценителска правоспособност.
Диана Маринова Минева – инженер-химик, оценителска правоспособност.
Евгения Филипова Киселинова – строителен инженер по транспортно строителство,

специализация: пътно строителство, оценителска правоспособност.
Евдокия Кирилова Стоянова – висше – магистър, машинен инженер, допълнителна

квалификация: проектантска правоспособност по пожарна безопасност, координатор по
безопасност и здраве в строителството, оценителска правоспособност.



Елиза Калчева Иванова – висше – строителен инженер по хидротехническо
строителство, магистър по икономика на недвижимата собственост, оценителска
правоспособност, разрешение за достъп до класифицирана информация "Секретно", валидно
до 13.07.2021 г.

Еленка Данева Бончева – висше – машинен инженер, оценителска правоспособност.
Любомир Марио Славчев – висше – магистър по специалност: финансов мениджмънт,

експертизи по имуществени щети, оценителска правоспособност.
Марияна Борисова Бижева – висше – икономист по строителството, оценителска

правоспособност.
Мая Кирилова Стоянова – висше – строителен инженер по промишлено и гражданско

строителство, оценителска правоспособност.
Милена Георгиева Владимирова – висше – строителен инженер, оценителска

правоспособност.
Мила Николова Галева – висше – магистър, инженер по геодезия, фотограметрия и

карто-
графия.
Николай Михайлов Генков – висше – машинен инженер, офицер от ВВС, военен

авиоинженер по летателните апарати и висше – магистър по икономика, оценителска
правоспособност.

Рени Анатолиева Маркова – висше – бакалавър, инженер по устройство и управление
на земи и имоти, оценителска правоспособност.

Инж. Росен Димитров Пандев – висше – магистър, инженер по геодезия,
фотограметрия и картография, допълнителна квалификация: финансов и банков мениджмънт
в международния бизнес, оценителска правоспособност.

Светлана Милкова Попова – висше – магистър по икономика и управление на
промишлеността, допълнителна квалификация: експерт по съдебно-счетоводни и финансово-
ценови експертизи, оценителска правоспособност.

Светлана Вергилова Попова – средно специално по строителство и архитектура,
оценителска правоспособност.

Сийка Иванова Попова – висше – аграрикономист, оценителска правоспособност.
Софка Велчева Асенова – висше – строителен инженер по промишлено и гражданско

строителство, оценителска правоспособност.
Станоя Йорданов Дончевски – висше – строителен инженер по технология на

строителството, оценителска правоспособност.
Инж. Христо Недялков Христов – висше – магистър по геодезия, оценителска

правоспособност.
Христина Владимирова Павлова – висше – строителен инженер по промишлено и

гражданско строителство, оценителска правоспособност.
10.3. Оценка на машини и съоръжения
Анжел Евгениев Димитров – машинен инженер – хидравлика и пневматика,

оценителска правоспособност.
Антонио Вилиянов Шопов – висше образование – промишлено и гражданско

строителство, магистър – инженер-конструктор, допълнителна квалификация: реконструкция
и модернизация на сгради, проектиране на строителни стоманени конструкции съгласно
Еврокод 1993-ЕСЗ, строителни конструкции при сеизмични действия съгласно Еврокод
1998-ЕС8, бетонни и стоманобетонни конструкции съгласно Еврокод 1992-ЕС2, дървени
конструкции по БДС, обследване на аварии в строителството, безопасност на конструктивните
съоръжения, експертизи по безопасност в строителството, оценителска правоспособност.

Апостол Иванов Ковачев – висше, електроинженер, оценителска правоспособност.
Валентина Стефанова Николова – висше – машинен инженер, научна степен доктор по

научна специалност: защита на населението и народното стопанство в критични ситуации,
магистър – икономика, доцент в БАН, допълнителна квалификация: майстор на ремонта на
ръчно огнестрелно оръжие, оценителска правоспособност, разрешение за достъп до
класифицирана информация "Секретно", валидно до 23.08.2021 г.

Инж. Виктор Иванов Стайков – висше – магистър, машинен инженер, специалност:
машиностроителна техника и технологии, специализация: компютърни системи в
машиностроенето.

Владимир Асенов Николов – висше – магистър, машинен инженер специалност:
подемно-транспортни и строителни машини, оценителска правоспособност.

Инж. Владимир Димитров Иванов – висше – инженер по изчислителна техника,
поддържане и експлоатация на ЕИМ, мениджър стопанско управление, търговски бизнес и
посредничество, допълнителна квалификация: одитор по международни стандарти БДС EN
ISO 9001 и БДС EN ISO 22000, БДС ISO/IEC 27001, БДС EN ISO/IEC 17025, БДС EN ISO/IEC
17020, одитор в публичния сектор по чл. 53 от ЗВДПС в съответствие със ЗФУКПС, оценки на
движими активи, процедури, одити и оценки на организации, за управленчески дейности и
съответствие на Системи за управление по стандарти в обхвата и предмета на дейността им,



свързани с качеството, околната среда, здраве и безопасност при работа, безопасност на
храните, лаборатории и органи за контрол.

Доц. д-р инж. Георги Маринов Маринов – висше – машинен инженер, висше военно
академично образование – военен инженер по техническите средства на ГСМ, допълнителна
квалификация: лицензиран майстор по ремонт на огнестрелни оръжия, оценителска
правоспособност.

Георги Миленов Павлов – висше – машинен инженер, оценителска правоспособност.
Инж. Димитър Петров Стойчев – висше – магистър, машинен инженер: технология на

машиностроенето и металорежещите машини, конструкции и конструиране на машини и
съоръжения, технологии, технологични и контролни процеси и операции, проектиране,
организация на производството, стандарти и качество; допълнителна квалификация:
статистически методи за контрол на качеството, оценител на машини и съоръжения в
машиностроенето, електронната и електротехническата промишленост, ремонт на ръчно
огнестрелно оръжие.

Евгения Филипова Киселинова – строителен инженер по транспортно строителство,
специализация: пътно строителство, оценителска правоспособност.

Евдокия Кирилова Стоянова – висше – магистър, машинен инженер, допълнителна
квалификация: проектантска правоспособност по пожарна безопасност, координатор по
безопасност и здраве в строителството, оценителска правоспособност.

Елиза Калчева Иванова – висше – строителен инженер по хидротехническо
строителство, магистър по икономика на недвижимата собственост, оценителска
правоспособност, разрешение за достъп до класифицирана информация "Секретно", валидно
до 13.07.2021 г.

Елена Маринова Марковска – висше – икономист, специалност: икономика на труда,
оценителска правоспособност.

Еленка Данева Бончева – висше – машинен инженер, оценителска правоспособност.
Кристина Стефанова Найденова – висше – машинен инженер по специалност:

подемно-транспортни, пътни и строителни машини, оценителска правоспособност.
Мая Кирилова Стоянова – висше – строителен инженер по промишлено и гражданско

строителство, оценителска правоспособност.
Надежда Атанасова Петкова – висше – магистър, електроинженер по

електроенергетика и електрообзавеждане, оценителска правоспособност.
Николай Михайлов Генков – висше – машинен инженер, офицер от ВВС, военен

авиоинженер по летателните апарати и висше – магистър по икономика, оценителска
правоспособност.

Доц. д-р инж. 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 "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, оценителни експертизи на
въоръжение и бойни припаси, сертификация на качеството на военна и специална продукция,
разрешение за достъп до класифицирана информация "Секретно", валидно до 19.08.2022 г.

Рени Анатолиева Маркова – висше – бакалавър, инженер по устройство и управление
на земи и имоти, оценителска правоспособност.

Гл. ас. д-р инж. Светлана Цветкова Янева – висше – магистър-инженер по текстилна
техника и технологии, доктор по технически науки в професионално направление – общо
инженерство.

Сийка Иванова Попова – висше – аграрикономист, оценителска правоспособност.
Симеон Петров Михайлов – висше – електроинженер, оценителска правоспособност.
Стефан Иванов Налджиев – висше – магистър по икономика, специалност:

счетоводство и контрол, оценителска правоспособност.
Цветелина Ангелова Мирчева-Костова – висше – магистър счетоводство и контрол,

международни счетоводни стандарти, оценителска правоспособност.
10.4. Оценка на права на интелектуалната и индустриалната собственост и други

фактически отношения
Антоанета Николова Дръндова – висше – магистър по икономика, маркетинг и

мениджмънт, съдебно-маркови експертизи, патентни експертизи в областта на промишления
дизайн, авторското право и сродните му права, маркетингови експертизи.

Николай Михайлов Генков – висше – машинен инженер, офицер от ВВС, военен
авиоинженер по летателните апарати, и висше – магистър по икономика, оценителска
правоспособност.

Светлана Милкова Попова – висше – магистър по икономика и управление на



промишлеността, допълнителна квалификация: експерт по съдебно-счетоводни и финансово-
ценови експертизи, оценителска правоспособност.

10.5. Оценка на търговски предприятия и вземания
Анжел Евгениев Димитров – машинен инженер – хидравлика и пневматика,

оценителска правоспособност.
Антоанета Величкова Ганчева – строителен инженер по промишлено и гражданско

строителство, оценителска правоспособност.
Антония Димитрова Факалийска-Пендичева – висше – магистър по икономика:

финанси и кредит, оценителска правоспособност, разрешение за достъп до класифицирана
информация "Секретно", валидно до 16.09.2020 г.

Георги Андонов Георгиев – висше – магистър, строителен инженер по хидроенергийно
строителство, допълнителна квалификация: икономика на строителството, обследване за
енергийна ефективност и сертифициране на сгради, здравословни и безопасни условия на
труд при извършване на строителни и монтажни работи, оценителска правоспособност.

Елена Маринова Марковска – висше – икономист, специалност: икономика на труда,
оценителска правоспособност.

Еленка Данева Бончева – висше – машинен инженер, оценителска правоспособност.
Николай Михайлов Генков – висше – машинен инженер, офицер от ВВС, военен

авиоинженер по летателните апарати, и висше – магистър по икономика, оценителска
правоспособност.

Пламен Кимонов Илиев – висше – икономическо, счетоводство и контрол, научна
степен доктор по счетоводна отчетност, контрол и анализ на стопанската дейност (финансов
контрол), висше – магистър по право, оценителска правоспособност.

Светлана Милкова Попова – висше – магистър по икономика и управление на
промишлеността, допълнителна квалификация: експерт по съдебно-счетоводни и финансово-
ценови експертизи, оценителска правоспособност.

Сийка Иванова Попова – висше – аграрикономист, оценителска правоспособност.
Тошко Николов Поптолев – висше – магистър икономист – финанси и кредит,

оценителска правоспособност.
10.6. Оценка на финансови активи и финансови институции
Антонио Вилиянов Шопов – висше образование – промишлено и гражданско

строителство, магистър – инженер-конструктор, допълнителна квалификация: реконструкция
и модернизация на сгради, проектиране на строителни стоманени конструкции съгл. Еврокод
1993-ЕСЗ, строителни конструкции при сеизмични действия съгл. Еврокод 1998-ЕС8, бетонни
и стоманобетонни конструкции съгл. Еврокод 1992-ЕС2, дървени конструкции по БДС,
обследване на аварии в строителството, безопасност на конструктивните съоръжения,
експертизи по безопасност в строителството, оценителска правоспособност.

Еленка Данева Бончева – висше – машинен инженер, оценителска правоспособност.
Николай Михайлов Генков – висше – машинен инженер, офицер от ВВС, военен

авиоинженер по летателните апарати, и висше – магистър по икономика, оценителска
правоспособност.

10.8. Оценка на земеделски земи и трайни насаждения
Антонио Вилиянов Шопов – висше образование – промишлено и гражданско

строителство, магистър – инженер-конструктор, допълнителна квалификация: реконструкция
и модернизация на сгради, проектиране на строителни стоманени конструкции съгл. Еврокод
1993-ЕСЗ, строителни конструкции при сеизмични действия съгл. Еврокод 1998-ЕС8, бетонни
и стоманобетонни конструкции съгл. Еврокод 1992-ЕС2, дървени конструкции по БДС,
обследване на аварии в строителството, безопасност на конструктивните съоръжения,
експертизи по безопасност в строителството, оценителска правоспособност.

Антония Димитрова Факалийска-Пендичева – висше – магистър по икономика:
финанси и кредит, оценителска правоспособност, разрешение за достъп до класифицирана
информация "Секретно", валидно до 16.09.2020 г.

Владимир Асенов Николов – висше – магистър, машинен инженер, специалност:
подемно-транспортни и строителни машини, оценителска правоспособност.

Георги Андонов Георгиев – висше – магистър, строителен инженер по хидроенергийно
строителство, допълнителна квалификация: икономика на строителството, обследване за
енергийна ефективност и сертифициране на сгради, здравословни и безопасни условия на
труд при извършване на строителни и монтажни работи, оценителска правоспособност.

Деян Валериев Върбанчовски – висше – бакалавър, специалност: финанси,
оценителска правоспособност.

Елиза Калчева Иванова – висше – строителен инженер по хидротехническо
строителство, магистър по икономика на недвижимата собственост, оценителска
правоспособност, разрешение за достъп до класифицирана информация "Секретно", валидно
до 13.07.2021 г.

Ивайло Георгиев Иванов – висше – магистър по специалност: счетоводство и контрол,
финансов ревизор, оценителска правоспособност.



Кристина Стефанова Найденова – висше – машинен инженер по специалност:
подемно-транспортни, пътни и строителни машини, оценителска правоспособност.

Мила Николова Галева – висше – магистър, инженер по геодезия, фотограметрия и
картография.

Пламен Кимонов Илиев – висше – икономическо, счетоводство и контрол, научна
степен доктор по счетоводна отчетност, контрол и анализ на стопанската дейност (финансов
контрол), висше – магистър по право, оценителска правоспособност.

Рени Анатолиева Маркова – висше – бакалавър, инженер по устройство и управление
на земи и имоти, оценителска правоспособност.

Инж. Росен Димитров Пандев – висше – магистър, инженер по геодезия,
фотограметрия и картография, допълнителна квалификация: финансов и банков мениджмънт
в международния бизнес, оценителска правоспособност.

Светлана Милкова Попова – висше – магистър по икономика и управление на
промишлеността, допълнителна квалификация: експерт по съдебно-счетоводни и финансово-
ценови експертизи, оценителска правоспособност.

Сийка Иванова Попова – висше – аграрикономист, оценителска правоспособност.
Станоя Йорданов Дончевски – висше – строителен инженер по технология на

строителството, оценителска правоспособност.
Инж. Христо Недялков Христов – висше – магистър по геодезия, оценителска

правоспособност.
10.9. Оценка на поземлени имоти в горски територии
Инж. Стефан Георгиев Аврамов – висше – инженер по горско стопанство,

допълнителна квалификация: икономика, оценителска право-
способност.
11. Клас "Други съдебни експертизи"

Антонио Вилиянов Шопов – висше образование – промишлено и гражданско
строителство, магистър – инженер-конструктор, допълнителна квалификация: реконструкция
и модернизация на сгради, проектиране на строителни стоманени конструкции съгл. Еврокод
1993-ЕСЗ, строителни конструкции при сеизмични действия съгл. Еврокод 1998-ЕС8, бетонни
и стоманобетонни конструкции съгл. Еврокод 1992-ЕС2, дървени конструкции по БДС,
обследване на аварии в строителството, безопасност на конструктивните съоръжения,
експертизи по безопасност в строителството, оценителска правоспособност.

Антоанета Николова Дръндова – висше – магистър по икономика, маркетинг и
мениджмънт, съдебно-маркови експертизи, патентни експертизи в областта на промишления
дизайн, авторското право и сродните му права, маркетингови експертизи.

Валентина Стефанова Николова – висше – машинен инженер, научна степен доктор по
научна специалност: защита на населението и народното стопанство в критични ситуации,
магистър – икономика, доцент в БАН, допълнителна квалификация: майстор на ремонта на
ръчно огнестрелно оръжие, оценителска правоспособност, разрешение за достъп до
класифицирана информация "Секретно", валидно до 23.08.2021 г.

Валентин Драгнев Василев – висше, турска филология, преводач, оценителска
правоспособност.

Валери Емилов Митков – висше – инженер-металург, допълнителна квалификация:
проектант взривни работи първа степен, експертизи на материали, вещества и изделия,
академична длъжност – професор по техника и технология на взривните работи, ръководител
на висша школа за подготовка на персонал за взривни работи.

Проф. Д-р Инж. Веселин Симеонов Симеонов – висше, инженер по противопожарна
техника и безопасност, професор по технически науки, доктор, доцент по специалност:
техника на безопасността на труда и противопожарна техника, експертни оценки на хладни и
огнестрелни оръжия и предмети, свързани с културно-историческото наследство.

Инж. Виктор Иванов Стайков – висше – магистър, машинен инженер, специалност:
машиностроителна техника и технологии, специализация: компютърни системи в
машиностроенето.

Проф. д-р Владимир Тодоров Димитров, к.м.н., висше – математика, специалност:
информатика и компютърни науки.

Инж. Владимир Димитров Иванов – висше – инженер по изчислителна техника,
поддържане и експлоатация на ЕИМ, мениджър стопанско управление, търговски бизнес и
посредничество, допълнителна квалификация: одитор по международни стандарти БДС EN
ISO 9001 и БДС EN ISO 22000, БДС ISO/IEC 27001, БДС EN ISO/IEC 17025, БДС EN ISO/IEC
17020, одитор в публичния сектор по чл. 53 от ЗВДПС в съответствие със ЗФУКПС, оценки на
движими активи, процедури, одити и оценки на организации, за управленчески дейности и
съответствие на Системи за управление по стандарти в обхвата и предмета на дейността им,
свързани с качеството, околната среда, здраве и безопасност при работа, безопасност на
храните, лаборатории и органи за контрол.

Вътю Танев Танев – висше – магистър-инженер по промишлено и гражданско
строителство, докторска степен по строителни конструкции, допълнителна квалификация:



ветрови и сеизмични действия върху конструкции, безопасни и здравословни условия на труд
при изпълнение на строителни конструкции.

Георги Андонов Георгиев – висше – магистър, строителен инженер по хидроенергийно
строителство, допълнителна квалификация: икономика на строителството, обследване за
енергийна ефективност и сертифициране на сгради, здравословни и безопасни условия на
труд при извършване на строителни и монтажни работи, оценителска правоспособност.

Доц. д-р инж. Георги Маринов Маринов – висше – машинен инженер, висше военно
академично образование – военен инженер по техническите средства на ГСМ, допълнителна
квалификация: лицензиран майстор по ремонт на огнестрелни оръжия, оценителска
правоспособност.

Проф. д.т.н. Емил Трайчев Стоянов – висше – богословие, доктор на науките,
професор по религия и теология, магистър по право.

Николай Стефанов Денчев – висше – инженер по технология на машиностроенето,
допълнителна квалификация: инженер по ракетно-артилерийско въоръжение, експертизи по
въоръжение и бойни припаси (проектиране, изпитване и производство), балистика (вътрешна
и външна), взривни явления, термодинамика и топлопренасяне, разрешение за достъп до
класифицирана информация "Поверително", валидно до 2.08.2020 г.

Николай Михайлов Генков – висше – машинен инженер, офицер от ВВС, военен
авиоинженер по летателните апарати, и висше – магистър по икономика, оценителска
правоспособност.

Доц. д-р инж. 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 "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, оценителни експертизи на
въоръжение и бойни припаси, сертификация на качеството на военна и специална продукция,
разрешение за достъп до класифицирана информация "Секретно", валидно до 19.08.2022 г.

Гл. ас. д-р инж. Светлана Цветкова Янева – висше – магистър-инженер по текстилна
техника и технологии, доктор по технически науки в професионално направление общо
инженерство.

Инж. Стефан Георгиев Аврамов – висше – инженер по горско стопанство,
допълнителна квалификация: икономика, оценителска право-

способност.
Теодор Стоянов Ников – висше – магистър по регионална и национална сигурност,

експерт-криминалист, балистика, дактилоскопия, взривни работи, разрешение за достъп до
класифицирана информация "Поверително", валидно до 22.02.2022 г.

Доц. д-р Цвета Тодорова Маркова, д.н. – висше – юрист, висше – магистър по
стратегическо ръководство, духовност, лидерство, висше – магистър – защита на
националната сигурност, експерт по национална и международна сигурност, класифицирана
информация, НАТО и ЕС.


