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С П И С Ъ К 

 
 НА СПЕЦИАЛИСТИТЕ, УТВЪРДЕНИ ЗА ВЕЩИ ЛИЦА 

ОТ КОМИСИЯТА ПО ЧЛ. 401 АЛ.1 ОТ ЗСВ 

ЗА СЪДЕБНИЯ РАЙОН НА ОКРЪЖЕН СЪД И 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД БЛАГОЕВГРАД  
 

   1. Клас “Криминалистични  експертизи” 

 

1.1. Криминалистически експертизи на писмени 

доказателства 

 
Александър Методиев Спасов, гр. Благоевград, пл.”Седма Рилска 

дивизия”  № 1, моб.тел. 0898 100 173, експерт към НИКК по дактилоскопия, 

трасология, балистика, почеркови и технически експертизи на документи, стаж 

в ОД на МВР – 27 години. 

 

Асен Йорданов Димитров, гр. Сандански, ул. “Македония” № 28, тел. 

0746/ 2 29 13 и мобилен 0887 213 949, експерт към НИКК по дактилоскопия, 

трасология, балистика, почеркови и технически експертизи на документи, стаж 

в ОД на МВР – 31 години., доп.квалификация – сертификат за автоексперт. 

 

Валери Димитров Стойков, гр. Благоевград, ул. “Ал.Константинов” № 14, 

тел. 073/83 27 25 и мобилен 0898 700 178, 0884 188 116,  експерт към НИКК по 

дактилоскопия, трасология, балистика, почеркови и технически експертизи на 

документи, стаж в ОД на МВР – 27 години. 

 

 Веселин Димитров Пасков, гр. Благоевград, ул.”Аргир Манасиев” № 15, 

телефон за връзка – 073/87 15 84 и 0898 700 144, висше образование , експерт 

към НИКК по дактилоскопия, трасология, балистика, почеркови и технически 

експертизи на документи, стаж в ОД на МВР – 30 години. 

 

           Димо Димитров Цанев, гр. Петрич – 2745, ул. “Янтра” № 5, тел. 

0888991956, висше образование, специалност инженер-химик, 21 години стаж 

като вещо лице 

 

Ламбро Христов Ламбрев – 2850 Петрич, ул. “Ильо войвода” № 13, тел. 

0888440686, висше образование, експерт в ГПУ Петрич, експерт-криминалист. 
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Стефан Георгиев Златинов – с.Рупите ул.”Христо Ботев” № 41, тел. 

0888955605, висше образование, експерт в ГПУ Петрич, експерт-криминалист. 

 

 Георги Костадинов Муртев – Гоце Делчев, ул.”Никола Вапцаров” № 33 

А, тел.за връзка 0751 60902 и 0878 565 753; висше образование, специалност – 

инженер технолог, трудов стаж – 28 години в ОД на МВР Благоевград, 

пенсионер, експерт криминалист – дактилоскопия, трасология, балистика, 

почеркови и технически експертизи. 

 

Анастас Димитров Гацев – Благоевград, ул.”Полковник Дрангов” № 10, 

тел.за връзка – 0897027011, висше образование, специалност – инженер-химик, 

трудов стаж по специалността – 19 години в ОД на МВР Благоевград, 

пенсионер, експерт криминалист – дактилоскопия, трасология, балистика, 

почеркови и технически експертизи. 

 Тони Найденов Томов – Разлог, ул. „Бяла река“ № 12 бл. 2 ет.7 ап.18, 

телефон за връзка – 0898 703 869; висше образование; удостоверение от 

НИКК за преминал пълен курс за подготовка за експерти-криминалисти, 

курс за професионална квалификация „Видеоанализ и лицева 

идентификация“ в Академията на МВР,трудов стаж като експерт-

криминалист към ОД на МВР – 13 години. 

 Валери Димитров Костадинов, Благоевград ул. „Майор Стефан 

Иванов“ № 29, телефон за връзка 0892 779 492, висше образование – 

специалност „право“, професионална квалификация – по криминалистика 

– съдебно-почеркова експертиза,  стаж като вещо лице – 9 години. 

1.2. Трасологични  експиртизи 

 

Александър Методиев Спасов, гр. Благоевград, пл.”Седма Рилска 

дивизия”  № 1, моб.тел. 0898 100 173, експерт към НИКК по дактилоскопия, 

трасология, балистика, почеркови и технически експертизи на документи, стаж 

в ОД на МВР – 27 години. 

 

Асен Йорданов Димитров, гр. Сандански, ул. “Македония” № 28, тел. 

0746/ 2 29 13 и мобилен 0887 213 949, експерт към НИКК по дактилоскопия, 

трасология, балистика, почеркови и технически експертизи на документи, стаж 

в ОД на МВР – 31 години., доп.квалификация – сертификат за автоексперт. 

 

Валери Димитров Стойков, гр. Благоевград, ул. “Ал.Константинов” № 14, 

тел. 073/83 27 25 и мобилен 0898 700 178, 0884 188 116,  експерт към НИКК по 

дактилоскопия, трасология, балистика, почеркови и технически експертизи на 

документи, стаж в ОД на МВР – 27 години. 

 

 Георги Костадинов Муртев – Гоце Делчев, ул.”Никола Вапцаров” № 33 

А, тел.за връзка 0751 60902 и 0878 565 753; висше образование, специалност – 
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инженер технолог, трудов стаж – 28 години в ОД на МВР Благоевград, 

пенсионер, експерт криминалист – дактилоскопия, трасология, балистика, 

почеркови и технически експертизи. 

Анастас Димитров Гацев – Благоевград, ул.”Полковник Дрангов” № 10, 

тел.за връзка – 0897027011, висше образование, специалност – инженер-химик, 

трудов стаж по специалността – 19 години в ОД на МВР Благоевград, 

пенсионер, експерт криминалист – дактилоскопия, трасология, балистика, 

почеркови и технически експертизи. 

 Тони Найденов Томов – Разлог, ул. „Бяла река“ № 12 бл. 2 ет.7 ап.18, 

телефон за връзка – 0898 703 869; висше образование; удостоверение от 

НИКК за преминал пълен курс за подготовка за експерти-криминалисти, 

курс за професионална квалификация „Видеоанализ и лицева 

идентификация“ в Академията на МВР,трудов стаж като експерт-

криминалист към ОД на МВР – 13 години.Съдебно-балистични експертизи 

 

1.3. Съдебно-балистични експертизи 

 

Александър Методиев Спасов, гр. Благоевград, пл.”Седма Рилска 

дивизия”  № 1, моб.тел. 0898 100 173, експерт към НИКК по дактилоскопия, 

трасология, балистика, почеркови и технически експертизи на документи, стаж 

в ОД на МВР – 27 години. 

 

Асен Йорданов Димитров, гр. Сандански, ул. “Македония” № 28, тел. 

0746/ 2 29 13 и мобилен 0887 213 949, експерт към НИКК по дактилоскопия, 

трасология, балистика, почеркови и технически експертизи на документи, стаж 

в ОД на МВР – 31 години., доп.квалификация – сертификат за автоексперт. 

 

Валери Димитров Стойков, гр. Благоевград, ул. “Ал.Константинов” № 14, 

тел. 073/83 27 25 и мобилен 0898 700 178, 0884 188 116,  експерт към НИКК по 

дактилоскопия, трасология, балистика, почеркови и технически експертизи на 

документи, стаж в ОД на МВР – 27 години. 

 

 Георги Костадинов Муртев – Гоце Делчев, ул.”Никола Вапцаров” № 33 

А, тел.за връзка 0751 60902 и 0878 565 753; висше образование, специалност – 

инженер технолог, трудов стаж – 28 години в ОД на МВР Благоевград, 

пенсионер, експерт криминалист – дактилоскопия, трасология, балистика, 

почеркови и технически експертизи. 

 

Анастас Димитров Гацев – Благоевград, ул.”Полковник Дрангов” № 10, 

тел.за връзка – 0897027011, висше образование, специалност – инженер-химик, 

трудов стаж по специалността – 19 години в ОД на МВР Благоевград, 

пенсионер, експерт криминалист – дактилоскопия, трасология, балистика, 

почеркови и технически експертизи. 
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 Тони Найденов Томов – Разлог, ул. „Бяла река“ № 12 бл. 2 ет.7 ап.18, 

телефон за връзка – 0898 703 869; висше образование; удостоверение от 

НИКК за преминал пълен курс за подготовка за експерти-криминалисти, 

курс за професионална квалификация „Видеоанализ и лицева 

идентификация“ в Академията на МВР,трудов стаж като експерт-

криминалист към ОД на МВР – 13 години. 

1.4. Дактилоскопни експертизи 
 Тони Найденов Томов – Разлог, ул. „Бяла река“ № 12 бл. 2 ет.7 ап.18, 

телефон за връзка – 0898 703 869; висше образование; удостоверение от 

НИКК за преминал пълен курс за подготовка за експерти-криминалисти, 

курс за професионална квалификация „Видеоанализ и лицева 

идентификация“ в Академията на МВР,трудов стаж като експерт-

криминалист към ОД на МВР – 13 години. 

 

1.5. Биометрични криминалистични експретизи 

  

Александър Методиев Спасов, гр. Благоевград, пл.”Седма Рилска 

дивизия”  № 1, моб.тел. 0898 100 173, експерт към НИКК по дактилоскопия, 

трасология, балистика, почеркови и технически експертизи на документи, стаж 

в ОД на МВР – 27 години. 

 

Асен Йорданов Димитров, гр. Сандански, ул. “Македония” № 28, тел. 

0746/ 2 29 13 и мобилен 0887 213 949, експерт към НИКК по дактилоскопия, 

трасология, балистика, почеркови и технически експертизи на документи, стаж 

в ОД на МВР – 31 години., доп.квалификация – сертификат за автоексперт. 

 

Валери Димитров Стойков, гр. Благоевград, ул. “Ал.Константинов” № 14, 

тел. 073/83 27 25 и мобилен 0898 700 178, 0884 188 116,  експерт към НИКК по 

дактилоскопия, трасология, балистика, почеркови и технически експертизи на 

документи, стаж в ОД на МВР – 27 години. 

 

 Георги Костадинов Муртев – Гоце Делчев, ул.”Никола Вапцаров” № 33 

А, тел.за връзка 0751 60902 и 0878 565 753; висше образование, специалност – 

инженер технолог, трудов стаж – 28 години в ОД на МВР Благоевград, 

пенсионер, експерт криминалист – дактилоскопия, трасология, балистика, 

почеркови и технически експертизи. 

 

Анастас Димитров Гацев – Благоевград, ул.”Полковник Дрангов” № 10, 

тел.за връзка – 0897027011, висше образование, специалност – инженер-химик, 

трудов стаж по специалността – 19 години в ОД на МВР Благоевград, 

пенсионер, експерт криминалист – дактилоскопия, трасология, балистика, 

почеркови и технически експертизи. 
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Александър Методиев Спасов, гр. Благоевград, пл.”Седма Рилска 

дивизия”  № 1, моб.тел. 0898 100 173, експерт към НИКК по дактилоскопия, 

трасология, балистика, почеркови и технически експертизи на документи, стаж 

в ОД на МВР – 27 години. 

 

Асен Йорданов Димитров, гр. Сандански, ул. “Македония” № 28, тел. 

0746/ 2 29 13 и мобилен 0887 213 949, експерт към НИКК по дактилоскопия, 

трасология, балистика, почеркови и технически експертизи на документи, стаж 

в ОД на МВР – 31 години., доп.квалификация – сертификат за автоексперт. 

 

Валери Димитров Стойков, гр. Благоевград, ул. “Ал.Константинов” № 14, 

тел. 073/83 27 25 и мобилен 0898 700 178, 0884 188 116,  експерт към НИКК по 

дактилоскопия, трасология, балистика, почеркови и технически експертизи на 

документи, стаж в ОД на МВР – 27 години. 

 Тони Найденов Томов – Разлог, ул. „Бяла река“ № 12 бл. 2 ет.7 ап.18, 

телефон за връзка – 0898 703 869; висше образование; удостоверение от 

НИКК за преминал пълен курс за подготовка за експерти-криминалисти, 

курс за професионална квалификация „Видеоанализ и лицева 

идентификация“ в Академията на МВР,трудов стаж като експерт-

криминалист към ОД на МВР – 13 години. 

 

  

2. Клас “Съдебномедицински експертизи” 

 

 2.1. Съдебномедицинска експертиза на труп 
 

Камен Димитров Аврамов, Благоевград,   ул.”Тодор Александров” 47 ет.3 

офис 2, тел. 073/830830, 0888 440 495 и 0898 701 347,висше образование, 

специалност “Медицина”, стаж 15 г.; допълнителна квалификация “Съдебна 

медицина”, стаж като вещо лица – 14 години.  

 

Яни Момчилов Златин, Благоевград, ул. “Ташко Малев” № 12 тел. 

073/8292394, 0887 259 394 и 0887 259 395, висше образование спец.”Съдебна 

медицина” трудов стаж – 11 години. 

 

Нидал Мохамед Ашрам – Благоевград ул.”Менча Кърничева” № 23, 

телефон за връзка – 0988 858 247 и 0882 521 687, висше образование, 

специалност – неврохирургия, месторабота – МБАЛ – Благоевград, заемана 

длъжност – лекар-неврохирург, трудов стаж по специалността -1 година в 

МБАЛ – Благоевград и 12 години в болница в Сирия. 

 

2.2. Съдебномедицинска експертиза на телесни повреди 
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Камен Димитров Аврамов, Благоевград,   ул.”Тодор Александров” 47 ет.3 

офис 2, тел. 073/830830, 0888 440 495 и 0898 701 347,висше образование, 

специалност “Медицина”, стаж 15 г.; допълнителна квалификация “Съдебна 

медицина”, стаж като вещо лица – 14 години.  

 

Яни Момчилов Златин, Благоевград, ул. “Ташко Малев” № 12 тел. 

073/8292394, 0887 259 394 и 0887 259 395, висше образование спец.”Съдебна 

медицина” трудов стаж – 11 години. 

 

Нидал Мохамед Ашрам – Благоевград ул.”Менча Кърничева” № 23, 

телефон за връзка – 0988 858 247 и 0882 521 687, висше образование, 

специалност – неврохирургия, месторабота – МБАЛ – Благоевград, заемана 

длъжност – лекар-неврохирург, трудов стаж по специалността -1 година в 

МБАЛ – Благоевград и 12 години в болница в Сирия. 

 

2.3. Съдебномедицинска експертиза за установяване на родителския 

произход  

  

Мая Иванова Кичева – гр. София, ул. “Неофит Рилски” № 25 ет.5 ап.14, 

адрес за връзка София, ул.”6-и септември” № 2 ет.1 ап.5 телефон 0887575365 – 

10 години стаж в областта на използването на ДНК анализ. 

 

   Николай Гинчев Тюфекчиев, гр. София, ул.”Коста Лулчев” № 25 ет.13 

ап.44, адрес за връзка София, ул.”6-и септември” № 2 ет.1 ап.5 телефон 

0888829010 – 15 години стаж в областта на криминалистиката и прилагането на 

ДНК анализа при разследвания и спорни случаи за родителски произход. 

 Борис Петров Шахов – София, ул.”6-и септември” № 2 ет.1 ап.5, фирма 

Проген ООД, тел. за връзка 0886 432 796, висше образование, специалност 

“Молекулярна биология”, специализация- микробиология, трудов стаж – 5 

години. 

 

 

2.4. Съдебномедицинска експертиза за идентификация на човека 

 

   Мая Иванова Кичева – гр.София, ул. “Неофит Рилски” № 25 ет.5 ап.14, 

адрес за връзка София, ул.”6-и септември” № 2 ет.1 ап.5 телефон 0887575365 – 

10 години стаж в областта на използването на ДНК анализ. 

 

   Николай Гинчев Тюфекчиев, гр. София, ул.”Коста Лулчев” № 25 ет.13 

ап.44, адрес за връзка София, ул.”6-и септември” № 2 ет.1 ап.5 телефон 

0888829010 – 15 години стаж в областта на криминалистиката и прилагането на 

ДНК анализа при разследвания и спорни случаи за родителски произход. 
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Борис Петров Шахов – София, ул.”6-и септември” № 2 ет.1 ап.5, фирма 

Проген ООД, тел. за връзка 0886 432 796, висше образование, специалност 

“Молекулярна биология”, специализация- микробиология, трудов стаж – 5 

години. 

 

 

2.5.Съдебномедицинска експертиза по писмени данни 

 

 Нидал Мохамед Ашрам – Благоевград ул.”Менча Кърничева” № 23, 

телефон за връзка – 0988 858 247 и 0882 521 687, висше образование, 

специалност – неврохирургия, месторабота – МБАЛ – Благоевград, заемана 

длъжност – лекар-неврохирург, трудов стаж по специалността -1 година в 

МБАЛ – Благоевград и 12 години в болница в Сирия. 

 Мая Иванова Кичева – София, ул. „Неофит Рилски“ № 25 ет.5  ап.14, 

телефон за връзка 0887 575 365, висше образование, специалност – молекулярна 

и функционална биология, квалификация – биохимик – клиничен химик,  

месторабота – „Проген“ ООД, заемана длъжност – управител и експерт, трудов 

стаж 24 години.  

 

 

2.6. Съдебномедицинска експертиза за телесно здраве 

 

 

Александър Димитров Попов, гр. Петрич, бул.”Зографски манастир ” №10 

Б, тел. 0745 29648,моб. 0887 656 367,  специалност хирургия - хирургично 

отделение – стаж 13  години. 

 

Анатоли Михайлов Тачов – Благоевград, ул.”Шар планина” № 8, ет.3, 

ап.5, тел. за връзка – 0888 244 534, висше образование – медицина, специалност 

– лекар, трудов стаж – 13 години 

Георги Иванов Икономов – Разлог, ул.”Екзарх Йосиф” № 54, тел. .  0898 

701 259, висше образование – специалност хирургия, трудов стаж 15 години 

Нидал Мохамед Ашрам – Благоевград ул.”Менча Кърничева” № 23, 

телефон за връзка – 0988 858 247 и 0882 521 687, висше образование, 

специалност – неврохирургия, месторабота – МБАЛ – Благоевград, заемана 

длъжност – лекар-неврохирург, трудов стаж по специалността -1 година в 

МБАЛ – Благоевград и 12 години в болница в Сирия. 

  

 Петър Йорданов Георгиев – Благоевград, ул. “Димитър Йосифов” № 11 

ет.1 ап.2, телефон – 0888 338 418, висше образование, специалност – медицина, 

месторабота – Специализирана болница за активно лечение на 

пневмофтизиатрия – управител; трудов стаж – 27 години; допълнителна 
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квалификация – специалист по пневмология и фтизиатрия и специалист по 

вътрешни болести. 

 

 

3. Клас “Съдебна експертиза на психичното състояние” 
 

 3.1 Съдебно-психиатрична експертиза 

 

     Адриана Благоева Солакова - гр. Благоевград ул."Крушево" № 1а тел. 

073/88-41-40 и 0878 644 194, спец. “Психиатрия” - ОДПЗС ЕООД 

гр.Благоевград, н-к отделение – трудов стаж 21 год. 

 

     Антония Невенова Иванова – 2700, гр. Благоевград, ж.к. “Запад” бл.7 ет.2 

ап.5 – тел. 073/88 44 01 и 0878 460 038, специалност “Психиатрия” -

психиатрични експертизи, стаж 8 г. ОДПЗС  -  Благоевград. 

 

     Валентина Василева Ковачка – 2700, гр. Благоевград, ул.” 7-а Рилска 

Девизия” № 4, тел.  073/ 88 41 43 и 0889 020 180,ОДПЗС  -  Благоевград, лекар 

ординатор – психични заболявания, стаж 14 години. 

 

        Георги Димитров Димитров – гр.Благоевград, жк “Запад” 45 вх.В ет.6 

ап.19, тел. 0887 108 080, спец. „Психиатрия” – стаж 7 години в ОДПЗС ЕООД 

Благоевград. 

 

        Кармен Дима – гр.Благоевград, ул.”Васил Левски” № 30 вх.Б ет.3, тел. 

073/884140 и мобилен 0878 925 192, специалност „Психиатрия”– трудов стаж – 

8 години 

 

        Керстин Спасова Кацарска – гр.Благоевград, ул.”Стара планина” №5, 

телефон за връзка – 073/88 22 87 и 0896 898 390 , специалност- „Психиатрия”  

трудов стаж – над 20 години. 

 

        Мария Теодосиева Кунчева – Христова – гр. Благоевград, ул. 

“Славянска” № 61 А ет.3, телефон за връзка – 073/88 41 39 и 0878 976 999, 

специалност „Психиатрия”, трудов стаж – 11 години – лекар-ординатор. 

 

         Радой Захариев Милев, – 2700, гр. Благоевград, ул. “Антон 

Страшимиров” № 9, тел. 0888 650 219, специалност – психиатрия, стаж – 32 

години. 

 

 Юлия Ангелова Ангова – Благоевград, жк “Струмско-център” бл. 26 Б, 

ет.1 ап.2, тел.073/84 08 86; 0878 338 503, висше образование, специалност 

Психиатрия, трудов стаж – 8 години. 



 9 

 Ангелинка Давидкова Кожухарова – Благоевград, ул. „Цар Иван 

Шишман“ № 18 ет.3 ап.10, телефон за връзка – 073/88 66 65 и 0888 334 386, 

висше образование, специалност „психиатрия“,свободно практикуваща – 

ИПСМП по психиатрия „Д-р Ангелинка Давидкова“, трудов стаж – 32 години. 

 

 

                3.2 Съдебно-психологична експертиза 

 

 

          Анета Димитрова Георгиева – 2900, гр.Гоце Делчев, ул.”Тодор 

Каблешков” № 7, тел. 0751/62961 – домашен; служебен – 0751/60252 и 

0877382227, висше образование, специалност – психология, стаж – 5 години. 

 

             Бойко Максимов Николов, гр. Благоевград ул. “Борис Сарафов” № 14, 

тел. 0897 820 766, висше образование, специалност “Съдебна психология” 

/Съдебно – психологически експертизи/, ЮЗУ “Неофит Рилски” – преподавател 

– 20 г. 

 

           Васил Георгиев Мадолев – гр. Благоевград, бул.”Иван Михайлов” № 

61 вх.Б ет.4 ап.10, тел. 073/88 66 08 и 0899 066 863, висше образование, 

специалност “Педагогика със специализация Психология”, стаж – 32 години 

           

           Весела Петрова Мелниклийска, 2700, гр. Благоевград ул. “Огражден” 

№ 8 ет.3 ап.6 дом.тел. 073/840 717, моб. 0887 591 044, психолог, 

доп.специализация – социална психология, курс по клинична и консултативна 

психология. 

 

       

         Даниела Иванова Григорова – гр.Разлог, ул. “Изворите” № 31, тел. 0747/          

8 0698  и  0899 805 860,висше образование спец. “Социална психология”, доп. 

Квалификация “Съдебна психология/съдебно-психологически експертизи/ - 

стаж като вещо лице – 5 години. 

 

         Десислава Асенова Иванова – гр. Благоевград, жк “Еленово” бл. 37, 

вх.Б ет.1 ап.3, тел. 0887 204 886, висше образование, специалност – психология, 

притежаваща сертификати – психосоиални интервенции при зависими 

пациенти; употреба и злоупотреба и зависимост от амфетамини и 

метамфетамини световна епидемия; взаимоотношения в екипа и ефективна 

комуникация; доктор по педагогическа и възрастова психология; стаж – 10 

години. 

 

              Дора Стоименова Ангелова, гр.Благоевград, ж.к Запад № 41 ап. 16, 

телефон за връзка  0898 200 435,  висше образование, специалност – психолог, 

професионална квалификация – курс по клинична и консултативна психология 
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– защитена дипломна работа на  тема  “Физиологичен афект – наказателно-

правни аспекти”, стаж като вещо лице – 6 години. 

 

             Калина Крумова Ергина – гр. Добринище, ул.”Иван Галчев” № 14, тел. 

за връзка  0898 490 644, специалност – “Психология” – стаж – 5 години 

 

        Марияна Димитрова Андонова –  гр. Благоевград, ул.”Дойран” № 6, 

телефон за връзка – 073/88 11 63 и 0885 24 37 00, висше образование, 

специалност – “Психология” , трудов стаж – 11 години като психолог. 

 

             Недялка Кръстева Ангушева – 2900, гр.Гоце Делчев, ул.”Бяло море” № 

16 ап.3, тел. 0751/21831 и 0899153307, висше образование, специалност 

социална психология, стаж – 9 години. 

  

 Силвия Савова Митева – Благоевград, бул. “Св.Св. Кирил и Методий “ № 

25, вх.В ап.13, телефон за връзка – 0887 331 832 и 0878 331 837, висше 

образование, специалност – психология, настояща работа – Дневен център за 

възрастни с увреждания – Психо-социални услуги, заемана длъжност – 

психолог, трудов стаж – 8 години. 

 Гергана Васкова Станоева – Благоевград, ул.”Васил Левски” № 13 вх.Г, 

телефон – 0894 626 632, висше образование, специалност – психология, 

магистър по социална и юридическа психология, месторабота – ЮЗУ “Неофит 

Рилски” Благоевград - асистент, д-р по “Психология”, трудов стаж – 5 години. 

 Христина Звонкова Ангелова – Благоевград, ул. “К. и Н.Хайдукови” № 72 

вх.Б ет.7 ап.28, телефон – 0878 020 292, висше образование, специалност – 

психология, специализация – социална психология, месторабота – ЕТ “Акад. 

Л.Стоянов” Благоевград- педагогически съветник, трудов стаж – 10 години. 

 Христо Йорданов Йорданов – Сандански, пл.“Грамос“ № 7, телефон за 

връзка - -892 965 875, висше образование, специалност – психология, социална 

психология и социална превенция, социална педагогика и социално 

подпомагане, философия, доктор по педагогическа и възрастова психология, 

месторабота – ДЦВУ с.Ласкарево, община Сандански, заемана длъжност – 

психолог, трудов стаж – 21 години. 

 Райна Кръстева Петрова – Матиня, Сандански, район „Поленишки път“ № 

11, вх.А ет.5, телефон завръзка – 0899 111 355, висше образование, специалност 

юридическа психология, месторабота – Дневен център „Света Неделя“, заемана 

длъжност – психолог, трудов стаж – 8 години. 

 Магдалена Огнянова Батева – Петрич, ул. „Цар Симеон“ № 36, 

телефон за връзка 0883 477 851, висше образование, специалност – 

„психология“, магистърска програма – „юридическа психология“, 

месторабота – СУ“Никола Й.Вапцаров“ гр. Петрич – психолог, трудов стаж 

– 6 години. 

 

  

 



 11 

            3.3. Съдебна психолого-психиатрична експертиза 

 

 3.4. Съдебна експертиза на психичното състояние по писмени данни 

 

 

4. Клас “Съдебно-икономически експертизи” 

 

 4.1. Съдебно-счетоводна експертиза 

 
     Александър Василев Чомаков, Разлог ул. Черна река № 23 телефон за 

връзка – 0887 703 347, висше образование -   счетоводна отчетност, трудов стаж 

- 25 г. 

 

 

    Василка Сотирова Иванова, гр. Благоевград, ул. „Тодор Александров” № 

52, тел. 073/83 45 59 и мобилен - 0886838875,  счетоводство и контрол “ССБ-

Счетоводна къща –БД”, трудов стаж – 37 години 

          

          Венетка Костадинова Йовчева-Харизанова, гр. Благоевград, ж.к. „Еленово 

бл. 55 ет. 6 ап. 17, тел. 0896 605 134, висше образование, счетоводна 

отчетност,стаж 23 години, оценка на държавни и общински предприятия 

преобразувани или непреобразувани в търг.дружества 

 

     Вергил Георгиев Божиков – 2700 гр. Благоевград, ж.к. “Еленово” бл.22 

вх.А ап.14,тел. 073/89 50 63,висше образование, специалност “счетоводна 

отчетност” квалификация – икономист – трудов стаж – 40 години. 

 

      Веско Любенов Стойчев – гр. Благоевград, бул.”Васил Левски” № 18 А 

ет.2, тел. за връзка  0889 31 31 91, специалност “Счетоводство и контрол”, 

трудов стаж – 21 години. 

 

           Виктор Томов Рашев – гр. Благоевград, ул.”Стефан Стамболов” № 53 

ет.4, телефон за връзка – 073/88 27 88 и 0896 87 98 17, висше образование, 

счетоводство и контрол, допълнителна квалификация – лицензиран оценител на 

недвижими имоти, трудов стаж – 25 години. 

 

            Десислава Иванова Димитрова – Благоевград, ул.”Ал.Стамболийски” № 

30 ет.1 ап.1, тел. за връзка – 073/88 19 99; 0886 695 663 и 0879 456 885; висше 

образование – специалност – “Счетоводство и контрол”, трудов стаж по 

специалността – над 5 години. 

  

            Димитър Аспарухов Юруков – 2850, гр. Петрич, ул. “Черноризец 

Храбър” № 3, тел. – 0745/2 73 93 и 0885 111 424 – съдебно-счетоводни 

експертизи. 
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       Живка Венгелова Пандева, 2900, Гоце Делчев ул.”Гоце Делчев” № 14 

телефон за връзка – 0886 254 193, специалност “Счетоводство на банките” 

съдебно-счетоводни експертизи, стаж 38 години. 

 

 Иван Любенов Георгиев – Благоевград, жк “Еленово” бл. 207  вх.А ет.4 

ап.12, тел. 073/85 08 05 и 0895 769 035, висше образование, специалност – 

счетоводство и контрол, стаж – 14 години. 
 

     Катя Филипова Милушева – гр.Благоевград, ул. “Даме Груев” ет.2 ап.8, 

телефон за връзка – 0896 659 332, висше образование, специалност – 

Счетоводство и контрол, трудов стаж по специалността – 6 години. 

 

         Надежда Миланова Стойчева – с.Черниче, ул.”Васил Левски” № 18, тел. 

0896 784 743 висше образование, специалност – счетоводство и контрол, стаж – 

5 години. 
 

     Росица Кирилова Велинова, Благоевград, жк Еленово бл. 5 вх. б ап. 6, тел. 

0878 736 448,висше образование -  стопанско управление, ОДПЗС, Благоевград, 

главен счетоводител - ОДПЗС, стаж – 10 години. 

 

    Силвия Свиленова Йовчева – Петрич, ул.”Цар Борис III” № 19, тел. 0899 

659 749, висше образование, специалност – счетоводство и контрол, стаж – 15 

години. 

 

          Соня Илиева Тахова, 2 700, гр. Благоевград, ж.к. Еленово бл. 45 вх. а ет. 8 

ап. 24, дом. 073/ 83 31 72, моб.  0898 819 390, счетоводна отчетност,стаж - 27 г. 

 

Софрони Георгиев Атанасов – 1 000, гр.София, жк “Младост” бл. 326 вх.А 

ет.1 ап.1, тел. 0888 615 804 и 02/876 33 70, висше образование, специалност – 

счетоводна отчетност, стаж – 17 г. доп.квалификация – оценител на финансови 

институции. 
 

     Стефан Иванов Налджиев – 2745, гр.Петрич, ул.”Васил Кънчев” № 47, 

тел. 0745/ 64 826; 0887 363 086 и 0886 669 339, висше образование – 

специалност - счетоводство и контрол, стаж – 9 години, доп.квалификация – 

оценка на машини и съоръжения. 

  

          Стефка Костадинова Сарандева – гр.Гоце Делчев, ул.”Бяло море” № 8, 

телефон за връзка – 0884 272 422, висше образование – специалност 

“Счетоводство и контрол”трудов стаж по специалността – над 10 години. 

 

           Стойчо Георгиев Темелков – гр.Благоевград,  ул.”Менча Кърничева” № 1 

Б ет.2 ап.4, тел. 073/88 70 02 и 0887 869 827, висше образование, спец 

“Счетоводна отчетност”, трудов стаж по специалността - 24 години. 
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Стояна Венчова Иванова – гр.Благоевград, ул.”Братя Миладинови” № 14 

А, телефон за връзка – 0878 418 303; висше образование – специалност 

“Счетоводство и контрол”, трудов стаж по специалността – 9 години. 

  
    Янко Стойчев Чукарски, гр.Благоевград ул. Крали Марко № 8-а, телефон 

за връзка 073/88 75 94 и мобилен 0878 246 403, висше образование, счетоводна 

отчетност – трудов стаж - 33 години. 

Анна Михова Донкова – с.Мусомища, община Гоце Делчев, ул. “Баба 

Тонка” № 4, тел. За връзка  0751/61015  и мобилен – 0878 526 197 висше 

образование, специалност “Счетоводство и контрол”, трудов стаж – 9 години 

Роза Славчова Дюлгерова – Благоевград ул. “Тодор Александров” № 103 

ет.2 ап.6, тел. За връзка 073/83 26 56 и 0885 980 891, висше образование, 

специалност “Икономист счетоводител”, трудов стаж 31 години 

Димитър Янакиев Чучулигов – Петрич ул. “Митрополит Герасим” № 7, 

тел.за връзка – 0745/64149 и 0898 320 620, висше образование, специалност 

“Счетоводство и контрол” , трудов стаж – 9 години 

Зорка Стефанова Кирилова – Гоце Делчев, ул.”Симеон Радев” , тел. За 

връзка 0879 332 688, средно специално образование, специалност “икономист-

счетоводител”, трудов стаж – 9 години 

   

 Станка Георгиева Георгиева – Благоевград, ул.”Трети март” № 6 вх.Б ет.3 

ап.6, тел. 073/88 03 46 и 0887 431 264, висше образование, специалност 

“Счетоводство и контрол” ,трудов стаж 40 години 

 

Костадин Георгиев Николов – Благоевград, ул.”Бр.Иванови” № 1 ет.12 

ап.42, телефон за връзка 0884 054 727, висше образование, специалност – 

икономист-финансист, трудов стаж  - 9 години. 

 Венета Иванова Боянска – Благоевград, жк “Еленово 1” бл. 47 вх.Б ет.7 

ап.14, телефон за връзка 073/58 24 73; 0886 551 554; 0894 533 272, висше 

образование, специалност икономист – счетоводна отчетност, трудов стаж 30 г. 

 Китан Георгиев Китанов – Благоевград, ул. “Места” № 21 А, телефон за 

връзка 0887 868 360, висше образование, специалност финанси, оценка на 

недвижими имоти, трудов стаж – 9 години. 

Спас Кирилов Ваклинов – Благоевград, жк “Запад” бл. 31 ап.5, телефон за 

връзка 073/88 12 73; 0896 822 910 и 0878 124 826, висше образование, 

специалност – счетоводна отчетност, трудов стаж 34 години. 

 Иван Асенов Найденов – гр.Разлог, ул. “Средорек” № 10, телефон за 

връзка – 0747/92155 и 0887 700 326, месторабота – ТД на НАП – главен 

инспектор по приходите, висше образование; специалност счетоводство и 

контрол; трудов стаж – 21 години 
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  Виктория Михайловна Богданска – Благоевград, ул.”Цар Симеон” № 10, 

телефон за връзка  - 0887 305 024, висше образование, специалност –

счетоводство и контрол, трудов стаж – 8 години. 

  Венета Кирилова Младенова – Сандански, ул.”Славчо Ковачев” № 8, 

телефон за връзка – 0746/30442 и 0879 088 424; висше образование, 

специалност – счетоводство и контрол, трудов стаж – 30 г. 

  Георги Аспарухов Янков – Петрич, ул.”Мусала” № 2, телефон за връзка – 

0889 571 059, висше образование, специалност – финанси, допълнителна 

квалификация – оценка на недвижими имоти, притежаващ сертификат – 

Експерт по съдебно-счетоводни и финансово-ценови експертизи” трудов стаж 

– 5 години. 

Десислава Борисова Бояджийска – Банско, ул. “Предел” № 7, телефон за 

връзка – 0887 250 155, висше образование, специалност – счетоводство и 

контрол, настояща месторабота – “Видес Комерс” ООД – заемана длъжност – 

счетоводител, трудов стаж – 14 години. 

 Велин Стоилов Кръстев – Симитли, ул.”Георги Димитров” № 3, телефон 

за връзка – 0897 930 355, висше образование, специалност – аграрикономист, 

допълнителна квалификация – външен експерт по мярка 143 “Предоставяне 

на съвети, и консултиране в земеделието в България и Румъния” по ПРСР, 

трудов стаж 22 години. 

 Рилка Тодорова Коцакова – Разлог, ул. “Опълченска” № 14, телефон за 

връзка – 0747/ 80 607 и 0887 785 466 и 0894 78 54 66, висше образование, 

специалност – икономист счетоводител, допълнителна квалификация – 

дипломиран експерт счетоводител, дипломиран одитор, трудов стаж – 29 

години. 

 Георги Иванов Коцаков – Разлог, ул. “Опълченска” № 14, телефон за 

връзка – 0747/ 80 224 и 0889 718 180, висше образование, специалност – 

икономист счетоводител, месторабота – Община Разлог, заемана длъжност – 

директор дирекция “Приходи”, трудов стаж – 29 години. 

 Румяна Стефанова Величкова – Благоевград, ул.”Д.Димов” № 10, телефон 

за връзка 073/88 55 73 и 0882871562, висше образоване, специалност – 

икономист по строителството, трудов стаж – 5 години 

 Славейко Андреев Въчков – Благоевград, ул. “Полковник Дрангов” № 3, 

телефон за връзка – 0878 755 016, висше образование, специалност – 

планиране и прогнозиране, трудов стаж по специалността – 38 години, стаж 

като вещо лице – 1 година. 

 Тодор Георгиев Мушев – Гоце Делчев, ул. “Драма” № 16 А, телефон за 

връзка – 0878 859 104, висше образование, специалност – “Икономика на 

труда” на Ленинградския финансово-икономически институт “Н. 

Вознесенски”, трудов стаж по специалността – 31 години. 
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 Иванка Иванова Тимева – Разлог, ул. “Яне Сандански” № 21, телефон за 

връзка – 0876 252 561, висше образование, специалност – счетоводна 

отчетност, трудов стаж – 25 години, сертификат – “Финансов и кредитен 

анализ”, “Стандарт за разпознаване и стандарт за годност на български 

банкноти и размени монети”, завършен курс за валутни касиери. 

 Лиляна Савова Доленска – София, ул.”Лъвски рид” № 14, бл. 8 ет.2 ап.6, 

телефон за връзка – 0888 646 152,  висше образование, специалност – 

счетоводство и контрол, трудов стаж по специалността – 10 години, 

месторабота “ЛИБО Консулт” ООД. 

 Бойко Младенов Доленски - София, ул.”Лъвски рид” № 14, бл. 8 ет.2 ап.6, 

телефон за връзка – 0888 973 615, висше образование, специалност – 

счетоводство и контрол, трудов стаж по специалността – 10 години, 

месторабота Консултантски клъстер Веритас ООД, сертификат  за оценка на 

търговски предприятия и вземания 

 Надка Илиева Китанова –Благоевград, ул.”Сотир Атанасов” № 3, телефон 

за връзка – 0886 330 200, висше образование, специалност – счетоводство и 

контрол, трудов стаж – 33 години, месторабота – Министерство на околната 

среда и водите – главен вътрешен одитор. 

 Емил Димитров Нейков – Кюстендил, бул “Македония” № 24, бл. 52, вх. 

Г, ап.59, телефон за връзка – 0877 761 091, висше образование, специалност – 

счетоводство и контрол, трудов стаж – 15 години, стаж като вещо лице – 10 

години, самоосигуряващ се, притежаващ документ за достъп до 

класифицирана информация. 

 Богдана Василева Златкова – Благоевград, ул.”Менча Кърничева”  № 48, 

телефон за връзка – 0884 292 323, висше образование – специалност – 

икономика и управление на транспорта, трудов стаж – 8 години, месторабота 

– “Водоснабдяване и канализация”  ЕООД – Благоевград, заемана длъжност – 

вътрешен одитор, притежаван сертификат за вътрешен одитор в публичния 

сектор. 

 Весела Георгиева Николова – Благоевград, ул. “Д-р Христо Татарчев” № 

6, телефон за връзка – 0896 672 746 и 0988 957 047, висше образование, 

специалност “счетоводство и контрол”, безработна, трудов стаж – 26 години, 

допълнителна квалификация – оценител на недвижими имоти. 

 Александър Пламенов Динчев – Благоевград, жк “Ален мак” № 13, ет.4 

ап.10, висше образование – специалност – “счетоводство и контрол” 

месторабота – Областна администрация Благоевград, заемана длъжност – 

главен счетоводител, трудов стаж – 6 години. 

 Мария Христова Десподска – Благоевград, ул. “Гр.Пърличев” 38, телефон 

– 073/88 64 60 и 0898 425 033, висше образование, специалност – счетоводна 

отчетност, пенсионер, допълнителна квалификация – оценител на стоки и 

услуги, трудов стаж – 35  години. 
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 Мария Славчова Григорова – Разлог, ул.”Опълченска” № 4 а, телефон 

0888 899 197, висше образование, специалност – счетоводна отчетност, 

професионална квалификация – съдебно-счетоводен експерт, пенсионер, 

трудов стаж – 14 години. 

 Христо Славев Христов – Благоевград, ул.”Марица” 29 вх.В ет.3 ап.8, 

телефон – 0888 486 985, висше образование, специалност – икономика на 

труда, трудов стаж – 5 години. 

 Калин Георгиев Дюлгеров – Благоевград, ул. “Тодор Александров”  № 103 

ет.2 ап.6 , телефон – 0887 749 035, висше образование, специалност – 

счетоводство и контрол, месторабота – “Счетоводна къща Нове-96” ООД – 

управител, трудов стаж 13 години. 

 Живка Василева Бикова – Пенева – Благоевград, ул.”Никола Вапцаров” № 

53, телефон -0899 986 330, висше образоване, специалност – икономист, 

плановик/синтетик, месторабота -  Омбудсман на РБ, началник отдел /ФСС/ и 

главен счетоводител, трудов стаж – 37 години. 

 Галя Асенова Стоилова – Благоевград, жк Запад бл. 19 ап.25 ет.9, телефон 

– 0885 400 532 и 0899 953 409, висше образование, специалност – икономика 

на вътрешната търговия, специализация – икономика, управление, 

организация и технология на търговската дейност, трудов стаж – 35 години. 

 Албена Фердинандова Сотирова – Благоевград, ул. “Трети март”№ 14, 

телефон – 0877 512 621, висше образование, специалност – организация на 

производството и управление на промишлеността, следдипломна 

квалификация - съдебно-счетоводен експерт, сертификат – Международни 

счетоводни стандарти,  месторабота – “Благоустройствени строежи” ООД 

Благоевград – отчетник – счетоводство, трудов стаж – 30 години. 

 Виолета Иванова Докузова, Благоевград, ул. „Броди“ № 32, вх.А ет.7 

ап.21, телефон за връзка – 073/841387 и 0879 863 384, висше образование, 

специалност – икономист – финанси и кредит, месторабота – ЕТ“Алфа ВИ“, 

заемана длъжност – управител, трудов стаж – 36 години, оценител на цели 

държавни и общински предприятия, преобразувани или непреобразувани н 

търговски дружества; оценител на недвижими имоти, оценка на машини и 

съоръжения, активи – движимо имущество, методология, проблеми и аспекти. 

 Костадин Петров Михайлов, Разлог, ул. „Христо Богев“ № 23, вх.А ет.3 

ап.9, телефон за връзка 0884 161 441, висше образование, специалност – 

икономист счетоводител, месторабота – Професионална гимназия по 

транспорт, заемана длъжност – главен счетоводител, трудов стаж – 30 години. 

 Костадин Благоев Спасов, с.Склаве, община Сандански, ул. „Климент 

Охридски“ № 83, телефон за връзка – 0889 734 322, висше образование, 

специалност – икономист счетоводител, месторабота – Общинска 

администрация Сандански, заемана длъжност – главен вътрешен одитор, 

трудов стаж – 17 години. 



 17 

 Гергана Бойкова Байрактарска – Благоевград, кв. „Грамада“ ул. „Обел“ № 

11, телефон за връзка – 0898 370 777 и 0882 036 777, висше образование, 

специалност – икономист, месторабота – Дирекция „Регионална служба по 

заетостта“ Благоевград, заемана длъжност – старши експерт – счетоводител, 

трудов стаж – 5 години. 

 Костадин Борисов Шумантов – Благоевград, ул. „Петър Зографски“ бл. 4 

вх.Б ап.1, телефон 073/830010 и мобилен – 0882 434 355, висше образование, 

специалност – счетоводна отчетност, допълнителна квалификация – съдебно-

счетоводни експертизи,  трудов стаж – 35 години, безработен. 

 Роза Методиева Христова – Дупница, ул. „Кулата“ № 48 вх.б, телефон – 

0897 877 322, висше образование, специалност – счетоводство и контрол, 

трудов стаж – 30 години.  

 Елена Маринова Цветкова – Благоевград, ул. „Вардар“ № 22 ап.8, телефон 

за връзка – 0887 35 84 75, висше образование, специалност – финансово-

счетоводна дейност на фирмите, трудов стаж по специалността – 9 години. 

 Таня Боянова Янкова – Благоевград, ул.“Босилек“ № 7, телефон за връзка 

073/88 79 99 и 0888 682 786, висше образование, специалност „Финанси“ и 

„счетоводство и контрол“, месторабота – ЕТ“Димитър Янков – Кенеди 

Метал“, заемана длъжност – главен счетоводител, трудов стаж – 20 години. 

 Виолина Стойчова  Рангелова – Благоевград, ул. „Родолюбие“ № 5 

ет.2, телефон за връзка – 073/887 790 и 0897 965 955, висше образование, 

специалност „аграрна икономика“, месторабота – „Корпорекс финанс“ 

ЕООД – управител, трудов стаж 11 години. 

 Иванка Георгиева  Илиева – Благоевград, ул. „Васил Левски“ № 3 

вх.Б ет.1 ап.2, телефон за връзка – 0882 552 754, висше образование – 

специалност „ОПУП“, месторабота – Сметна палата – старши одитор – 

втора степен, трудов стаж – 38 години.  

 Георги Ангелов Бациев – Благоевград, ул. „Владо Черноземски“ № 

15, телефон за връзка – 0885106337, висше образоване, специалност – 

счетоводство и контрол, магистърска програма – „Счетоводно-финансов 

мениджмънт“, месторабота „ЮМР“ ЕООД, заемана длъжност – главен 

счетоводител, трудов стаж – 5 години. 

 Полина Димитрова Кавръкова – София, кв.Драгалевци, ул. 

„Академик Петър Динеков“ № 23 вх. Е-1 офис 2, телефон за връзка – 0897 

978 800, висше образование – специалност „счетоводство и контрол“, 

притежаваща разрешение за достъп до класифицирана информация до 

2020 г., трудов стаж – 20 години. 

       Павлинка Кирилова Иванова – гр.Благоевград, кв. „Освобождение”, 

ул.”Шар планина” №41, тел. За връзка № 073/88 78 09 и 0887 069966, 

специалност инженер по горско стопанство, магистър  по Екология и 

опазване на околната среда; специализация по „Управление на горското 

стопанство”, „Управление на администрацията”, „стопанско управление”, 
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лицензиран оценител на гори и земи; растителен свят, животински свят, 

почви, ландшафт, природни обекти. Вписана в регистъра по ЕО и ОВОС 

на оценка на животински свят, почви, растителен свят, ландшафт и 

природни обекти; вписана в регистъра за упражняване на частна 

лесовъдска практика; оценка на гори и на земите в горския фонд. 

 

 

        4.2. Съдебна финансово-икономическа експертиза 

 

    Блажка Сотирова Шапкова – 2850, гр. Петрич ул. ”Струма” № 20 бл.4 вх.а 

ап.7,моб. 0898860827, висше образование - специалност “икономика и 

управление на кооперациите” – счетоводни и финансово-ценови експертизи. 

 

     Бранимира Георгиева Христова – гр. Благоевград, ул.”Григор Пърличев” 

№ 13 ет.15, тел. 073/83 03 30 и 0887 348 025;висше образование спец 

“Организация на производството и управлението в промишлеността”, 

доп.квалификация “Проектиране на АСУ”; “Оценител на цели държавни и 

общински предприятия” стаж – 25 г. 

 

         Валери Николов Миков – гр. Благоевград, жк Еленово бл. 93 ет.5 ап.10, 

телефон за връзка – 073/89 83 15 и 0887 390 360, висше образование – 

специалност – икономист МТС, трудов стаж – 24 години 

 

Вангелия  Григорова Серафимова – 2700, гр. Благоевград, ул.”Даме 

Груев” № 36 ап.12, тел. – 073/87 01 41 и 0879 891 509,висше образование, 

специалност – икономист - счетоводител; стаж – 26 години. 

 

          Величка Крумова Кадурина – гр. Благоевград, ул.”Шар планина” № 4 ет.4, 

телефон за връзка – 073/87 20 03 и 0885 272 414 и 0876 772 713, висше 

образование – специалност – икономист, организатор на промишленото 

производство, трудов стаж като главен счетоводител – 16 години 

 

          Георгица Димитрова Цветкова – 2700, Благоевград, жк “Еленово” бл. 54 

вх.Б ап.17, тел. 0899 008 174, висше образование, специалност – икономист, 

стаж по специалността – 27 години  

 

          Димитрина Георгиева Митрева – гр. Благоевград, жк “Еленово” бл.29 вх.А 

ет.3 ап.7 , телефон за връзка – 073/88 27 88 и 0889 58 04 89, висше образование – 

специалност “Финанси”,  трудов стаж – 8 години, допълнителна квалификация – 

оценител на машини и съоръжения. 

 

     Димитър Владимиров Николов – Благоевград, ул.”14 полк” № 33, тел. 

073/88 42 56 и 0888 141 888, висше образование спец. “Икономика и 
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организация на селското стопанство”,оценител на земеделски земи и оценител 

на цели държавни и общински предприятия 

 

  Здравка Атанасова Попандонова – Сандански, ул.”Соколова скала” № 10 

А, тел. 0746/3 99 77 и 0886 300 979, средно спец. образование спец.”Икономика 

планиране и отчетност” – 18 години стаж. 

 

           Йорданка Кръстева Междуречка – Благоевград, пл.”Мите Марков” № 1, 

висше образование спец “Финанси и кредит”, тел. 073/87 16 08 и 0888 

916 059,доп. квалификация “Одиторски контрол на банки” – трудов стаж 40 г. 

 

     Красимира Димитрова Перухова –Гоце Делчев, ул.”Даме Груев” № 29, 

тел. за връзка 0751/6 43 15; служебен 0751/6 95 12 и мобилен – 0899 142 153, 

специалност “Финанси”, стаж 7 години. 

 

 Лазар Андреев Андреев – Благоевград, ул.”Васил Априлов” № 13, тел. 

0886020 401, висше образование, специалност – финанси, доп.квалификация – 

оценка на недвижими имоти. 

 

      Любомир Цветков Йотов, 1124, София Жк “Яворов” бл.11 вх.а, ап.2 

телефон за връзка - 02/846 39 02, 02/846 28 73, моб. 0888 220 716, международни 

икономически отношения, митническа и вътрешнотърговска дейност, 

митнически режими и процедури, митнически и валутни нарушения 

 

 Мария Крумова Субашева – Сандански, ул.”Свобода” № 49, тел. 0887 

757 343, висше образование, специалност – икономист, организатор на 

промишленото производство, стаж – 8 години 

 
     Нина Симеонова Марчева, гр.Благоевград, ул. „Свети Иван Рилски”  №19, 

тел. 0888 633 291 и 0889 099 074, висше образование, икономически експертизи  

 

     Пенчо Георгиев Кирчев – Благоевград, ул. “Бистрица” № 4, тел. 0899 

721 478, висше образование спец. “Икономика и организация на труда”, стаж – 

17 години. 

 

     Роза Любомирова Давидкова, Благоевград ул. Крушево № 20, дом. 073/88 

46 17 и мобилен 0 888 200 118,  финанси и кредит;  ОКС - Благоевград, гл. 

счетоводител – трудов стаж – 37 години. 

 

     Румяна Вангелова Зъкова – с.Рилци, ул. “Трети март” № 13, телефон за 

връзка – 0897 977 393, висше образование – специалност – финанси, главен 

счетоводител, трудов стаж по специалността – 25 години 

 

Снежана Георгиева Симонска – Ковачева, гр.Кресна, ул. “Васил Левски” 

№ 11, тел. 07433/22 07; 07433/20 82 и 0886848 480, висши образования – 
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финанси и кредит, строителство и архитектура, 39 години стаж като директор на 

“ФСДУС”, сертификат – оценител на земеделски земи 

  

            Сотир Сотиров Хаджиев – Благоевград, ул. “Шишман” № 16 ап.44, тел. – 

073/83 42 04 и 0894 843 045, висше образование спец “Икономика на 

промишлеността” – 29 години трудов стаж. 

 

 Стойне Николов Попов, Благоевград, Ж.К.Струмско-център, бл.25 вх. б 

ет. 1 ап. 1, дом. 073/89 00 66 и 0898 452 782, икономическо планиране и 

отчетност на търговията и промишлеността - 43 г. 

Роза Славчова Дюлгерова – Благоевград ул. “Тодор Александров” № 103 

ет.2 ап.6, тел. За връзка 073/83 26 56 и 0885 980 891, висше образование, 

специалност “Икономист счетоводител”, трудов стаж 31 години 

Зорка Стефанова Кирилова – Гоце Делчев, ул.”Симеон Радев” , тел. За 

връзка 0879 332 688, средно специално образование, специалност “икономист-

счетоводител”, трудов стаж – 9 години 

 

Първан Василев Първанов – Благоевград, ул.”Евтим Драганов” № 26 ет.1, 

тел. 0887 328 264, висше образование, икономист счетоводител, трудов стаж 20 

години 

Костадин Георгиев Николов – Благоевград, ул.”Бр.Иванови” № 1 ет.12 

ап.42, телефон за връзка 0884 054 727, висше образование, специалност – 

икономист-финансист, трудов стаж  - 9 години. 

Георги Андонов Манолев – Сандански, ул.”Ильо Войвода” № 2, телефон за 

връзка 0888 690 128, висше образование, икономист счетоводител, трудов стаж 

28 години. 

София Крумова Граченова – Банско, ул.”Дунав” № 17, телефон за връзка 

0749/83077, 0889 441 328, висше образование, специалност икономист – 

икономика и управление на търговията, трудов стаж 20 години. 

Благомир Иванов Томов – Гоце Делчев, ул.”Илинден” № 3 ет.3, ап.7, 

телефон за връзка 0889 918 553, висше образование, специалност икономист - 

икономика и организация на труда, трудов стаж 18 години, допълнителна 

квалификация – оценител на недвижими имоти и земеделски земи. 

Китан Георгиев Китанов – Благоевград, ул. “Места” № 21 А, телефон за 

връзка 0887 868 360, висше образование, специалност финанси, трудов стаж – 9 

години, оценка на недвижими имоти. 

Спас Кирилов Ваклинов – Благоевград, жк “Запад” бл. 31 ап.5, телефон за 

връзка 073/88 12 73; 0896 822 910 и 0878 124 826, висше образование, 

специалност – счетоводна отчетност, трудов стаж 34 години. 

Росен Борисов Хаджиев – Разлог, ул.”Предел” № 49, телефон за връзка – 

0885 446 464, висше образование, специалност – финанси и кредит, трудов стаж  

- 20 години. 
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 Илиана Димитрова Янкова –Благоевград, ул. “Полковник Дрангов” № 50, 

тел. за връзка – 0889 202 891; висше образование, специалност – финанси; 

специализация – банково дело; трудов стаж – 13 години; 

  Иван Асенов Найденов – гр.Разлог, ул. “Средорек” № 10, телефон за 

връзка – 0747/92155 и 0887 700 326, месторабота – ТД на НАП – главен 

инспектор по приходите, висше образование; специалност счетоводство и 

контрол; трудов стаж – 21 години 

  Огнян Иванов Андонов – Благоевград, жк “Еленово” бл. 92 ет.4 ап.10, 

телефон за връзка – 073/591527 и 0887 222 355, висше образование, специалност 

– организация на производството и управление в промишлеността, 

допълнителна квалификация – банки и банково дело, трудов стаж – 34 години. 

  Венета Кирилова Младенова – Сандански, ул.”Славчо Ковачев” № 8, 

телефон за връзка – 0746/30442 и 0879 088 424; висше образование, 

специалност – счетоводство и контрол, трудов стаж – 30 г. 

  Борислав Стоянов Коларов – Петрич, ул. “Папульо” № 15 А, телефон за 

връзка – 0745/69342 и 0885 998 179, висше образование, специалност – 

финанси, допълнителна квалификация – оценка на земеделските земи, 

подобренията върху тях и трайните насаждения, месторабота – Сосиете 

Женерал Експресбанк АД – отговорник офис,  трудов стаж – 19 години. 

 Георги Аспарухов Янков – Петрич, ул.”Мусала” № 2, телефон за връзка – 

0889 571 059, висше образование, специалност – финанси, допълнителна 

квалификация – оценка на недвижими имоти, притежаващ сертификат – 

Експерт по съдебно-счетоводни и финансово-ценови експертизи” трудов стаж 

– години. 

 Георги Иванов Коцаков – Разлог, ул. “Опълченска” № 14, телефон за 

връзка – 0747/ 80 224 и 0889 718 180, висше образование, специалност – 

икономист счетоводител, месторабота – Община Разлог, заемана длъжност – 

директор дирекция “Приходи”, трудов стаж – 29 години. 

 Славейко Андреев Въчков – Благоевград, ул. “Полковник Дрангов” № 3, 

телефон за връзка – 0878 755 016, висше образование, специалност – 

планиране и прогнозиране, трудов стаж по специалността – 38 години, стаж 

като вещо лице – 1 година. 

 Донка Георгиева Милкова – Благоевград, “Джеймс Баучер” № 7 ет.6, 

телефон за връзка – 073/ 593 444 и 0897 926 346, висше образование, 

специалност – проучване на полезни изкопаеми, квалификация – инженер-

геолог – проучвател и преквалификация – “Застрахователен мениджмънт”, 

оценител на машини и съоръжения в сферата на минната промишленост и 

строителството, трудов стаж – в сферата на промишлеността – 7 години и в 

сферата на застраховането  - 10 години.  
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 Иванка Иванова Тимева – Разлог, ул. “Яне Сандански” № 21, телефон за 

връзка – 0876 252 561, висше образование, специалност – счетоводна 

отчетност, трудов стаж – 25 години, сертификат – “Финансов и кредитен 

анализ”, “Стандарт за разпознаване и стандарт за годност на български 

банкноти и размени монети”, завършен курс за валутни касиери. 

 Лиляна Савова Доленска – София, ул.”Лъвски рид” № 14, бл. 8 ет.2 ап.6, 

телефон за връзка – 0888 646 152, висше образование, специалност – 

счетоводство и контрол, трудов стаж по специалността – 10 години, 

месторабота “ЛИБО Консулт” ООД. 

 Бойко Младенов Доленски - София, ул.”Лъвски рид” № 14, бл. 8 ет.2 ап.6, 

телефон за връзка 0888 973 615, висше образование, специалност – 

счетоводство и контрол, трудов стаж по специалността – 10 години, 

месторабота Консултантски клъстер Веритас ООД, сертификат  за оценка на 

търговски предприятия и вземания 

 Надка Илиева Китанова –Благоевград, ул.”Сотир Атанасов” № 3, телефон 

за връзка – 0886 330 200, висше образование, специалност – счетоводство и 

контрол, трудов стаж – 33 години, месторабота – Министерство на околната 

среда и водите – главен вътрешен одитор. 

 Емил Димитров Нейков – Кюстендил, бул “Македония” № 24, бл. 52, вх. 

Г, ап.59, телефон за връзка – 0877 761 091, висше образование, специалност – 

счетоводство и контрол, трудов стаж – 15 години, стаж като вещо лице – 10 

години, самоосигуряващ се, притежаващ документ за достъп до 

класифицирана информация. 

 Богдана Василева Златкова – Благоевград, ул.”Менча Кърничева”  № 48, 

телефон за връзка – 0884 292 323, висше образование – специалност – 

икономика и управление на транспорта, трудов стаж – 8 години, месторабота 

– “Водоснабдяване и канализация”  ЕООД – Благоевград, заемана длъжност – 

вътрешен одитор, притежаван сертификат за вътрешен одитор в публичния 

сектор. 

 Весела Георгиева Николова – Благоевград, ул. “Д-р Христо Татарчев” № 

6, телефон за връзка – 0896 672 746 и 0988 957 047, висше образование, 

специалност “счетоводство и контрол”, безработна, трудов стаж – 26 години, 

допълнителна квалификация – оценител на недвижими имоти. 

 Александър Пламенов Динчев – Благоевград, жк “Ален мак” № 13, ет.4 

ап.10, висше образование – специалност – “счетоводство и контрол” 

месторабота – Областна администрация Благоевград, заемана длъжност – 

главен счетоводител, трудов стаж – 6 години. 

 Мария Христова Десподска – Благоевград, ул. “Гр.Пърличев” 38, телефон 

– 073/88 64 60 и 0898 425 033, висше образование, специалност – счетоводна 

отчетност, пенсионер, допълнителна квалификация – оценител на стоки и 

услуги, трудов стаж – 35  години. 
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 Мария Славчова Григорова – Разлог, ул.”Опълченска” № 4 а, телефон 

0888 899 197, висше образование, специалност – счетоводна отчетност, 

професионална квалификация – съдебно-счетоводен експерт, пенсионер, 

трудов стаж – 14 години. 

 Виолета Христова Василева – Талупска – Благоевград, ул. “Св.Св. Кирил 

и Методий”№ 20 ап.7, телефон – 0885 189 079, 073/87 15 73 и 073/88 49 98, 

висше образование, специалност – статистика,  месторабота – ЕТ”Иван 

Талупски” – счетоводител на граждански договор, трудов стаж – 13 години, 

сертификат – “Международни счетоводни стандарти” 

 Христо Славев Христов – Благоевград, ул.”Марица” 29 вх.В ет.3 ап.8, 

телефон – 0888 486 985, висше образование, специалност – икономика на 

труда, трудов стаж – 5 години. 

 Калин Георгиев Дюлгеров – Благоевград, ул. “Тодор Александров”  № 103 

ет.2 ап.6 , телефон – 0887 749 035, висше образование, специалност – 

счетоводство и контрол, месторабота – “Счетоводна къща Нове-96” ООД – 

управител, трудов стаж 13 години. 

 Живка Василева Бикова – Пенева – Благоевград, ул.”Никола Вапцаров” № 

53, телефон -0899 986 330, висше образоване, специалност – икономист, 

плановик/синтетик, месторабота -  Омбудсман на РБ, началник отдел /ФСС/ и 

главен счетоводител, трудов стаж – 37 години. 

 Галя Асенова Стоилова – Благоевград, жк Запад бл. 19 ап.25 ет.9, телефон 

– 0885 400 532 и 0899 953 409, висше образование, специалност – икономика 

на вътрешната търговия, специализация – икономика, управление, 

организация и технология на търговската дейност, трудов стаж – 35 години. 

 Албена Фердинандова Сотирова – Благоевград, ул. “Трети март”№ 14, 

телефон – 0877 512 621, висше образование, специалност – организация на 

производството и управление на промишлеността, следдипломна 

квалификация - съдебно-счетоводен експерт, сертификат – Международни 

счетоводни стандарти,  месторабота – “Благоустройствени строежи” ООД 

Благоевград – отчетник – счетоводство, трудов стаж – 30 години. 

 Виолета Иванова Докузова, Благоевград, ул. „Броди“ № 32, вх.А ет.7 

ап.21, телефон за връзка – 073/841387 и 0879 863 384, висше образование, 

специалност – икономист – финанси и кредит, месторабота – ЕТ“Алфа ВИ“, 

заемана длъжност – управител, трудов стаж – 36 години, оценител на цели 

държавни и общински предприятия, преобразувани или непреобразувани н 

търговски дружества; оценител на недвижими имоти, оценка на машини и 

съоръжения, активи – движимо имущество, методология, проблеми и аспекти. 

 Костадин Петров Михайлов, Разлог, ул. „Христо Богев“ № 23, вх.А ет.3 

ап.9, телефон за връзка 0884 161 441, висше образование, специалност – 

икономист счетоводител, месторабота – Професионална гимназия по 

транспорт, заемана длъжност – главен счетоводител, трудов стаж – 30 години. 
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 Костадин Благоев Спасов, с.Склаве, община Сандански, ул. „Климент 

Охридски“ № 83, телефон за връзка – 0889 734 322, висше образование, 

специалност – икономист счетоводител, месторабота – Общинска 

администрация Сандански, заемана длъжност – главен вътрешен одитор, 

трудов стаж – 17 години. 

 Костадин Борисов Шумантов – Благоевград, ул. „Петър Зографски“ бл. 4 

вх.Б ап.1, телефон 073/830010 и мобилен – 0882 434 355, висше образование, 

специалност – счетоводна отчетност, допълнителна квалификация – съдебно-

счетоводни експертизи,  трудов стаж – 35 години, безработен. 

 Роза Методиева Христова – Дупница, ул. „Кулата“ № 48 вх.б, телефон – 

0897 877 322, висше образование, специалност – счетоводство и контрол, 

трудов стаж – 30 години.  

 Елена Маринова Цветкова – Благоевград, ул. „Вардар“ № 22 ап.8, телефон 

за връзка – 0887 35 84 75, висше образование, специалност – финансово-

счетоводна дейност на фирмите, трудов стаж по специалността – 9 години. 

 Таня Боянова Янкова – Благоевград, ул.“Босилек“ № 7, телефон за връзка 

073/88 79 99 и 0888 682 786, висше образование, специалност „Финанси“ и 

„счетоводство и контрол“, месторабота – ЕТ“Димитър Янков – Кенеди 

Метал“, заемана длъжност – главен счетоводител, трудов стаж – 20 години. 

 Виолина Стойчова  Рангелова – Благоевград, ул. „Родолюбие“ № 5 

ет.2, телефон за връзка – 073/887 790 и 0897 965 955, висше образование, 

специалност „аграрна икономика“, месторабота – „Корпорекс финанс“ 

ЕООД – управител, трудов стаж 11 години. 

 Иванка Георгиева Илиева – Благоевград, ул. „Васил Левски“ № 3 

вх.Б ет.1 ап.2, телефон за връзка – 0882 552 754, висше образование – 

специалност „ОПУП“, месторабота – Сметна палата – старши одитор – 

втора степен, трудов стаж – 38 години 

 Полина Димитрова Кавръкова – София, кв.Драгалевци, ул. 

„Академик Петър Динеков“ № 23 вх. Е-1 офис 2, телефон за връзка – 0897 

978 800, висше образование – специалност „счетоводство и контрол“, 

притежаваща разрешение за достъп до класифицирана информация до 2020 

г., трудов стаж – 20 години. 

 Павлинка Кирилова Иванова – гр.Благоевград, кв. „Освобождение”, 

ул.”Шар планина” №41, тел. За връзка № 073/88 78 09 и 0887 069966, 

специалност инженер по горско стопанство, магистър  по Екология и 

опазване на околната среда; специализация по „Управление на горското 

стопанство”, „Управление на администрацията”, „стопанско управление”, 

лицензиран оценител на гори и земи; растителен свят, животински свят, 

почви, ландшафт, природни обекти. Вписана в регистъра по ЕО и ОВОС на 

оценка на животински свят, почви, растителен свят, ландшафт и природни 

обекти; вписана в регистъра за упражняване на частна лесовъдска 

практика; оценка на гори и на земите в горския фонд. 
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           4.3. Съдебно-стокова експертиза 

   

Роза Славчова Дюлгерова – Благоевград ул. “Тодор Александров” № 103 

ет.2 ап.6, тел. За връзка 073/83 26 56 и 0885 980 891, висше образование, 

специалност “Икономист счетоводител”, трудов стаж 31 години 

Зорка Стефанова Кирилова – Гоце Делчев, ул.”Симеон Радев” , тел. За 

връзка 0879 332 688, средно специално образование, специалност “икономист-

счетоводител”, трудов стаж – 9 години 

Костадин Георгиев Николов – Благоевград, ул.”Бр.Иванови” № 1 ет.12 

ап.42, телефон за връзка 0884 054 727, висше образование, специалност – 

икономист-финансист, трудов стаж  - 9 години. 

 

 Китан Георгиев Китанов – Благоевград, ул. “Места” № 21 А, телефон за 

връзка 0887 868 360, висше образование, специалност финанси, оценка на 

недвижими имоти, трудов стаж – 9 години. 

 

Иван Асенов Найденов – гр.Разлог, ул. “Средорек” № 10, телефон за 

връзка – 0747/92155 и 0887 700 326, месторабота – ТД на НАП – главен 

инспектор по приходите, висше образование; специалност счетоводство и 

контрол; трудов стаж – 21 години 

Борислав Стоянов Коларов – Петрич, ул. “Папульо” № 15 А, телефон за 

връзка – 0745/69342 и 0885 998 179, висше образование, специалност – 

финанси, допълнителна квалификация – оценка на земеделските земи, 

подобренията върху тях и трайните насаждения, месторабота – Сосиете 

Женерал Експресбанк АД – отговорник офис, трудов стаж – 19 години. 

Ивайло Борисов Ръхов – Банско, ул. “Иван Джолев” № 8, телефон за 

връзка – 0886 73 85 79, висше образование, специалност – аграрна икономика, 

настояща месторабота – “Видес Комерс” ООД – заемана длъжност – 

счетоводител, трудов стаж – 12 години. 

 Лиляна Савова Доленска – София, ул.”Лъвски рид” № 14, бл. 8 ет.2 ап.6, 

телефон за връзка – 0888 646 152, висше образование, специалност – 

счетоводство и контрол, трудов стаж по специалността – 10 години, 

месторабота “ЛИБО Консулт” ООД. 

 Бойко Младенов Доленски - София, ул.”Лъвски рид” № 14, бл. 8 ет.2 ап.6, 

телефон за връзка – 0888 973 615, висше образование, специалност – 

счетоводство и контрол, трудов стаж по специалността – 10 години, 

месторабота Консултантски клъстер Веритас ООД, сертификат  за оценка на 

търговски предприятия и вземания. 

 Надка Илиева Китанова –Благоевград, ул.”Сотир Атанасов” № 3, телефон 

за връзка – 0886 330 200, висше образование, специалност – счетоводство и 
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контрол, трудов стаж – 33 години, месторабота – Министерство на околната 

среда и водите – главен вътрешен одитор. 

 Емил Димитров Нейков – Кюстендил, бул “Македония” № 24, бл. 52, вх. 

Г, ап.59, телефон за връзка – 0877 761 091, висше образование, специалност – 

счетоводство и контрол, трудов стаж – 15 години, стаж като вещо лице – 10 

години, самоосигуряващ се, притежаващ документ за достъп до 

класифицирана информация. 

 Богдана Василева Златкова – Благоевград, ул.”Менча Кърничева”  № 48, 

телефон за връзка – 0884 292 323, висше образование – специалност – 

икономика и управление на транспорта, трудов стаж – 8 години, месторабота 

– “Водоснабдяване и канализация”  ЕООД – Благоевград, заемана длъжност – 

вътрешен одитор, притежаван сертификат за вътрешен одитор в публичния 

сектор. 

 Весела Георгиева Николова – Благоевград, ул. “Д-р Христо Татарчев” № 

6, телефон за връзка – 0896 672 746 и 0988 957 047, висше образование, 

специалност “счетоводство и контрол”, безработна, трудов стаж – 26 години, 

допълнителна квалификация – оценител на недвижими имоти. 

 Александър Пламенов Динчев – Благоевград, жк “Ален мак” № 13, ет.4 

ап.10, висше образование – специалност – “счетоводство и контрол” 

месторабота – Областна администрация Благоевград, заемана длъжност – 

главен счетоводител, трудов стаж – 6 години. 

 Мария Христова Десподска – Благоевград, ул. “Гр.Пърличев” 38, телефон 

– 073/88 64 60 и 0898 425 033, висше образование, специалност – счетоводна 

отчетност, пенсионер, допълнителна квалификация – оценител на стоки и 

услуги, трудов стаж – 35  години. 

 Живка Василева Бикова – Пенева – Благоевград, ул.”Никола Вапцаров” № 

53, телефон -0899 986 330, висше образоване, специалност – икономист, 

плановик/синтетик, месторабота -  Омбудсман на РБ, началник отдел /ФСС/ и 

главен счетоводител, трудов стаж – 37 години. 

 Галя Асенова Стоилова – Благоевград, жк Запад бл. 19 ап.25 ет.9, телефон 

– 0885 400 532 и 0899 953 409, висше образование, специалност – икономика 

на вътрешната търговия, специализация – икономика, управление, 

организация и технология на търговската дейност, трудов стаж – 35 години. 

 Албена Фердинандова Сотирова – Благоевград, ул. “Трети март”№ 14, 

телефон – 0877 512 621, висше образование, специалност – организация на 

производството и управление на промишлеността, следдипломна 

квалификация - съдебно-счетоводен експерт, сертификат – Международни 

счетоводни стандарти,  месторабота – “Благоустройствени строежи” ООД 

Благоевград – отчетник – счетоводство, трудов стаж – 30 години. 

 Виолета Иванова Докузова, Благоевград, ул. „Броди“ № 32, вх.А ет.7 

ап.21, телефон за връзка – 073/841387 и 0879 863 384, висше образование, 

специалност – икономист – финанси и кредит, месторабота – ЕТ“Алфа ВИ“, 
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заемана длъжност – управител, трудов стаж – 36 години, оценител на цели 

държавни и общински предприятия, преобразувани или непреобразувани н 

търговски дружества; оценител на недвижими имоти, оценка на машини и 

съоръжения, активи – движимо имущество, методология, проблеми и аспекти. 

 Костадин Петров Михайлов, Разлог, ул. „Христо Богев“ № 23, вх.А ет.3 

ап.9, телефон за връзка 0884 161 441, висше образование, специалност – 

икономист счетоводител, месторабота – Професионална гимназия по 

транспорт, заемана длъжност – главен счетоводител, трудов стаж – 30 години. 

 

 Костадин Борисов Шумантов – Благоевград, ул. „Петър Зографски“ бл. 4 

вх.Б ап.1, телефон 073/830010 и мобилен – 0882 434 355, висше образование, 

специалност – счетоводна отчетност, допълнителна квалификация – съдебно-

счетоводни експертизи,  трудов стаж – 35 години, безработен. 

 Роза Методиева Христова – Дупница, ул. „Кулата“ № 48 вх.б, телефон – 

0897 877 322, висше образование, специалност – счетоводство и контрол, 

трудов стаж – 30 години.  

 Виолина Стойчова  Рангелова – Благоевград, ул. „Родолюбие“ № 5 

ет.2, телефон за връзка – 073/887 790 и 0897 965 955, висше образование, 

специалност „аграрна икономика“, месторабота – „Корпорекс финанс“ 

ЕООД – управител, трудов стаж 11 години. 

 Полина Димитрова Кавръкова – София, кв.Драгалевци, ул. 

„Академик Петър Динеков“ № 23 вх. Е-1 офис 2, телефон за връзка – 0897 

978 800, висше образование – специалност „счетоводство и контрол“, 

притежаваща разрешение за достъп до класифицирана информация до 

2020 г., трудов стаж – 20 години. 

 Павлинка Кирилова Иванова – гр.Благоевград, кв. „Освобождение”, 

ул.”Шар планина” №41, тел. За връзка № 073/88 78 09 и 0887 069966, 

специалност инженер по горско стопанство, магистър  по Екология и 

опазване на околната среда; специализация по „Управление на горското 

стопанство”, „Управление на администрацията”, „стопанско управление”, 

лицензиран оценител на гори и земи; растителен свят, животински свят, 

почви, ландшафт, природни обекти. Вписана в регистъра по ЕО и ОВОС 

на оценка на животински свят, почви, растителен свят, ландшафт и 

природни обекти; вписана в регистъра за упражняване на частна 

лесовъдска практика; оценка на гори и на земите в горския фонд. 

 

  

           5. Клас “ Съдебни инженерно-технически експертизи” 

 

  5.1. Съдебна инженерно-техническа експертиза 
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   Анета Георгиева Сталева, 8000 гр.Бургас, к.с. “Изгрев” бл.25 вх.4 ет.8 

ап.9, тел. 056/52 45 90 и 0889 639 639, минен инженер-технолог, здравословни и 

безопасни условия на труд 

          

   Апостол Иванов Ковачев, Гоце Делчев ,ул. Гоце Делчев № 29 вх. Д, 

телефон за връзка 0751/6 55 36 и мобилен 0887 425 713,  ел.машини и апарати, 

НПГ”Димитър Талев”, учител по електроника – трудов стаж – 30 години, 

оценка на машини и съоръжения на дългооборотни и дълготрайни активи 

 

    Валентин Георгиев Юруков – гр.Благоевград, ул.”Даме Груев” № 32 

вх.Г ет.1 ап.2 , тел. за връзка 073/87 28 09 и мобилен – 0885 984 866, специалист 

по “Геодезия, картография и фотограметрия” стаж – 27 години. 

 

               Ваньо Стоянов Гошев – гр. Благоевград, ул.”Шипка” № 3, тел. за 

връзка 0887 982 950, висше образование, специалност – земеустройство, 

месторабота – Областна администрация – Благоевград – главен експерт по 

териториално устройство, стаж – над 20 години. 

 

  Венко Сотиров Манов – гр.Благоевград, ул.”Захари Стоянов” № 2, 

телефон за връзка 073/83 56 33 и 0878 199 822, висше образование, специалност 

машинен инженер, трудов стаж – 38 години 

 

  Георги Методиев Пасков  - гр. Благоевград, ул. “Илинден” № 8 ет.2 ап.4, 

тел. 073/83 18 60 и 0899 953 345,  висше образование, спец. геодезия, началник 

отдел “Държавна собственост” при Областна администрация – 29 години трудов 

стаж.  

 

  Димитър Григоров Серафимов – 2700, гр.Благоевград, ул.”Вардар” “ № 

29 ап.3, тел. 0897 730 775, висше образование, специалност – машинен инженер, 

стаж по специалността – 6 години, експертизи за мерки и измервателни уреди и 

технически надзор. 

   

 Димитър Костадинов Маслински – 2700, гр.Благоевград, ул.”Менча 

Кърничева” № 20 ет.2 ап.4 А, висше образование, специалност – инженер-

геодезист, стаж – 36 години 

 

 

  Елена Георгиева Рупчина – гр.Банско, ул.”5 октомври” № 11, тел. 0887 

878 698, средно-специално образование, специалност – среден техник геодезист, 

стаж – 20 години. 

 

            Иван Георгиев Каймаканов, гр.Благоевград, ж.к. Еленово бл. 40 ет. 9 ап. 

52, телефон за връзка 073/88 77 72 и мобилен – 0889 623 769, двигатели с 
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вътрешно горене – трудов стаж -23 г., допълнителна квалификация - оценка на 

машини и съоръжения 

 

            Илиана Димитрова Ваканина – Чучукова – с.Крупник  ул. “Ленин” № 24, 

телефон за връзка 0896 874 004 и 0897 852 490, специалност “Маркшайдерство 

и геодезия” месторабота – “Елитстрой” АД Разлог и “Стройком” ООД 

Благоевград, трудов стаж – 18 години 

 

            Илия Иванов Ангелов, гр.Благоевград бул. Св.Кирил и Методи  № 11 

,тел. 0886 612 028, висше образование, специалност - геодезия фотограм. и 

картография,  стаж над 10 години; практика,оценител на земеделски земи и 

подобренията върху тях,техн. дейности при прилагане на ЗСПЗЗ ЗВСГЗГФ и 

ПП за тяхното прилагане,извършване на дейности по кадастъра 

 

           Илияна Борисова Кондева, гр. Разлог ул. Братя Каназиреви № 65,тел. 

0747/ 80005 и  0888 417 568, геодезия фотограм. и картография,счетоводство и 

контрол – свободна,оценка на недвижими имоти на земеделски земи и 

подобренията върху тях, строителен инженер – стаж 26 години, като вещо лице 

– 10 години. 

 

            Мария Иванова Витанова, гр. Гоце Делчев,  ул.”Прилеп” 3, моб. тел. 

0887233319, геодезия и картография , специалист ТСУ, трудов стаж -23 години 

  
  Николай Василев Вълков – гр. София-1229, ж.к. Връбница 1, бл. 505 вх.Г 

ап.991 телефон завръзка – 02/ 896 71 34 и 0889 218 261, висше образование – 

специалност – “Въоръжение, бойни припаси и оптически прибори”, инженер по 

технология на машиностроенето, 
 

               Николай Григоров Мавродиев, гр. Благоевград, ул.”Пере Тошев” №6 

ет.3 ап.6 , тел. 0887 950 114 , висше образование, специалност – машинен 

инженер, допълнителна квалификация - оценител на недвижими имоти, трудов 

стаж – 23 години  
   

    Николина Методиева Митовска – гр.Благоевград, ул.”Бодрост” №1, 

ап.3, тел. 0884 15 36 32, специалност инженер по горско стопанство, 

допълнителна квалификация – оценка на гори и земи в горския фонд 

 
           Павлинка Кирилова Иванова – гр.Благоевград, кв. „Освобождение”, 

ул.”Шар планина” №41, тел. За връзка № 073/88 78 09 и 0887 069966, 

специалност инженер по горско стопанство, магистър  по Екология и опазване 

на околната среда; специализация по „Управление на горското стопанство”, 

„Управление на администрацията”, „стопанско управление”, лицензиран 

оценител на гори и земи; растителен свят, животински свят, почви, ландшафт, 

природни обекти. Вписана в регистъра по ЕО и ОВОС на оценка на животински 

свят, почви, растителен свя, ландшафт и приробдни обекти; вписана в регистъра 
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за упражняване на частна лесовъдска практика; оценка на гори и на земите в 

горския фонд.  

 

   Петър Кирилов Захов, гр. Благоевград,ул. П. Зографски № 6-а ет. 6 ап. 

16, телефон за връзка - 073/87 13 83 и 0896 052 529,висше образование – 

специалност електроинженер,  ел. снабдяване на промишленото предприятие -

33 г.стаж, доп.квалификация - оценка на машини и съоръжения 

 

    Радко Иванов Рупчин –  гр.Банско, ул.”5 октомври” № 11, гел. 0889 

483 675, средно специално образование, специалност – среден техник геодезист, 

стаж – 25 години. 

   

   Симеон Василев Крумов – гр. Разлог ул. “Екзарх Йосиф” № 58 бл. 4 вх.Б 

ап.2, тел. 0888 664 968, висше образование, спец “Геодезия” инженер-геодезист, 

стаж 40 години. доп. квалификация – “Оценител на недвижими имоти”. 

 

   Симеон Тушев Андонов – 2700, гр. Благоевград, ул.”Тодор 

Александров” № 49 вх.в, тел. 073/87 25 26, 0887 831 027, специалност – 

машинен инженер, специалист – машини и апарати за химическа и хранителна 

промишленост, трудов стаж – 28 години. 

 Трендафилка Драгомирова Жингова – Гоце Делчев, жк “Юг” бл. 8 ап.2, 

тел. За връзка 0751/68 904 и 0888 540 129, висше образование, специалност 

“Ел.снабдяване и ел.обзавеждане на промишлеността”, свободна професия- 

проектант,    консултант, трудов стаж – 11 години 

Атанас Михайлов Мазнев – Благоевград, ул. “Трети март” № 2, тел. 

073/83 03 91 и 0878 830 491, висше образование, специалност инженер- 

геодезист, трудов стаж – над 20 години. 

  
Ваня Мирчова Гатева – Благоевград, жк Еленово, бл. 113 ет.4 ап.10, тел. 

073/ 88 44 37 и 0896 80 33 11, средно образование, техник-геодезист, трудов 

стаж – 20 години. 
 

Иван Илиев Ангелов – Благоевград, жк Запад бл. 39 ет.6 ап.12, тел. 0888 

200 068, висше образование, специалност – инженер- геодезист, трудов стаж 15 

години. 

 Вергиния Смиленова Стойчева – Благоевград, ул. “Борис Сарафов” № 9, 

телефон за връзка – 073/83 32 46 и 0887 984 997, висше образование, 

специалност – промишлено и гражданско строителство, трудов стаж – 38 

години. 

 Илонка Данчева Минкова – Благоевград, жк “Еленово” бл. 123 А, ап.3, 

телефон за връзка – 073/89 60 85; 0876 211 998 и 0887 211 998, висше 

образование, специалност – геодезия, фотограметрия и картография,  
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допълнителни квалификации – оценител на земеделски земи, оценка на 

недвижими имоти, трудов стаж – 35 години 

Радой Манчев Хаджиев – Благоевград, ул. “Георги С.Раковски” № 6 ет.2 

ап. 4, телефон за връзка – 0888 799 700; висше образование, специалност – 

геодезия, фотограметрия  и картография, месторабота – Община Благоевград, 

Главен експерт “КРЗ”, трудов стаж – 36 години. 

Фидана Костадинова Попова – Граздилова – Благоевград, ул.”Петър 

Зографски” № 3 вх.В ет.3 ап.16, телефон за връзка – 0886 340 597 и 073/872768, 

висше образование, специалност – промишлено и гражданско строителство, 

притежаващ лиценз – оценка на недвижими имоти, трудов стаж по 

специалността – 26 години 

Михаил Стойчев Мазнев – Разлог, ул.”П.К.Яворов” № 4, телефон за връзка 

– 0747/80732 и 0889972939, висше образование, специалност – машинен 

инженер, следдипломна квалификация – педагогика, сертификат за автоексперт-

оценител и оценител на машини и съоръжения, активи – движимо 

имущество.Методология,проблеми и аспекти., месторабота – ПГ по транспорт 

Разлог, заемана длъжност – старши възпитател, трудов стаж – 5 години. 

 

 Донка Георгиева Милкова – Благоевград, “Джеймс Баучер” № 7 ет.6, 

телефон за връзка – 073/ 593 444 и 0897 926 346, висше образование, 

специалност – проучване на полезни изкопаеми, квалификация – инженер-

геолог – проучвател и преквалификация – “Застрахователен мениджмънт”, 

оценител на машини и съоръжения в сферата на минната промишленост и 

строителството, трудов стаж – в сферата на промишлеността – 7 години и в 

сферата на застраховането  - 10 години.  

 Иван Николов Евтимов – Благоевград, бул. “Васил Левски”  № 13, вх.Б 

ет.2 ап.3, телефон за връзка – 0898 464 446, висше образование,  специалност 

– “геодезия”, трудов стаж – 38 години, пенсионер. 

 Кирилка Кирилова Стойчева – с. Илинденци, община Струмяни, ул. 

“Васил Левски” № 23, телефон за връзка – 0879 204 903 и 0898 601 551, висше 

образование, специалност – строителство на сгради и съоръжения, трудов 

стаж – 15 години, месторабота – Общинска администрация Струмяни – 

Главен инженер в дирекция “ОССИД”, професионална квалификация – 

“Проблеми на управлението на общинските пътища”. 

     Иван Николов Иванов – София, жк Лозенец, ул. „Митрополит Кирил 

Видински“ № 8, офис 2,телефон за връзка – 0878 162 064 и 02/816 20 64, висше 

образование, специалност – топлинна и масообменна техника – машинен 

инженер, месторабота – упражнява свободна професия като независим оценител 

и представител по индустриална собственост /патенти, марки и промишлен 

дизайн/, трудов стаж – 22 години; допълнителна квалификация – диплома за 

патентно-лицензионна дейност на изобретения и полезни модели; марки, 
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географски означения и промишлен дизайн; оценка на права на интелектуалната 

и индустриалната собственост и други фактически отношения. 

 

Любен Андреев Терзийски – Благоевград, жк „Ален мак“ бл. 39 вх.В ет.2 

ап.4, телефон завръзка – 073/84 14 30 и 0879 400 771, висше образование, 

специалност “Електротехника и Енергетика, Електроника, Електронна и 

компютърна техника,  допълнителна квалификация – безопасност на труда, 

магистър-инженер по специалност «Съдебни инженерно-технически експертизи 

и техническа безопасност», притежаващ сертификат – «Правила за поведение 

при земетресение, наводнение и инциденти с опасни вещества», месторабота – 

Община Благоевград, заеана длъжност – експерт оп «Отбранително-

мобилизационна подготовка», трудов стаж – 28 години. 

 Даринка Георгиева Николова – Благоевград, ул. “Тодор Александров” № 

92 вх.Б ет.1 ап.2, тел. За връзка – 0878 712 951, висше образование, специалност 

- ПГС “строителен инженер”, трудов стаж – 36 години 

 Зоя Серафимова Месьова – Якоруда, ул. „Стойко Маджере“ № 2, 

телефон за връзка 0886 996 445, висше образование, специалност – инженер 

по маркшайдерство и геодезия, месторабота „ЕЛИ-Т“ ЕООД – служител, 

референция от Община Якоруда – отдел ТСУ,трудов 14 години. 

 

 

        5.2. Съдебна автотехническа експертиза 

 
Асен Йорданов Димитров, гр. Сандански, ул. “Македония” № 28, тел. 

0746/ 2 29 13 и мобилен 0887 213 949, експерт към НИКК по дактилоскопия, 

трасология, балистика, почеркови и технически експертизи на документи, стаж 

в ОД на МВР – 31 години., доп.квалификация – сертификат за автоексперт. 

 

Вангелия Георгиева Миленкова, гр. Благоевград ул. „Тодор Александров” 

№ 69,телефон за връзка 073/83 22 67 и 0889 152 018, висше образование – 

специалност – машинен инженер, технология  на машиностроенето-27 г., 

сертификат за автотехнически експертизи – проблеми,методика, пазарна 

стойност.  

 

Владимир Никифоров Ненков, 2700, гр. Благоевград ул. “Трети март” № 

25 ет.3 дом.тел.073/88 50 82, моб. 0896 234 448, висше образование спец. 

“Технология и организация на автомобилния транспорт, поддръжка и ремонт на 

МПС”, доп. Квалификация – курс “Оценител на оборотни и дълготрайни 

материални активи”, стаж като вещо лице – 5 г. 

 

          Гълъб Стоянов Доклев, гр.Петрич, ул.”Пирин” №9, тел. 0898 801 880, 

полувисше образование, специалност „преподавател – инструктор” 
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Живко Митков Стаменов – гр. Сандански, ул. “Ч.Кантраджиев” № 4, тел. 

0898 709 375, висше образование “Автомобилен транспорт, трактори и кари”, 

сертификат за автотехнически експертизи – проблеми,методика, пазарна 

стойност, специализация “Организация и безопасност на движението” – стаж 24 

години. 

 

Нано Божидаров Рушанов – 2745, гр. Петрич, местност “Поляните”, тел. 

0745/ 60 144 и 0878 222 500, висше образование, специалност – инженер по 

транспорта, стаж – 6 години, автотехнически експертизи. 

 

Райка Асенова Чингова, гр. Благоевград ул. Тодор Александров № 61, тел. 

073/ 83 33 44; 0899 144 166 и 0878 805 345; висше образование, спец 

“Технология и организация на автомобилните превози, работи в ЮЗУ”Неофит 

Рилски”-Благоевград – преподавател,  стаж – 15 години – 16 години стаж като 

вещо лице. 

 

 Светослав Методиев Миленков, гр. Благоевград, ул. „Тодор Александров” 

№ 69, 073/83 22 67; 0889 121 869,висше образование – машинен инженер,  

сертификат за автотехнически експертизи – проблеми,методика, пазарна 

стойност, доп.квалификация - оценка на машини и съоръжения, професионална 

квалификация – автотехническа експертиза. 

 

Севдалин Здравков Арнаудов – Белица, ул.”Шипка” № 4, тел. За връзка – 

0747/80 044 и мобилен – 0876 811 180, диплом за преквалификация – ремонт и 

експлоатация на автомобилна техника, сертификат за автоексперт, трудов стаж 

– 7 години 

Румен Борисов Шуманов – Сандански, ул.”Първи май” № 45, тел. За връзка 

0879 543 645 и 0888 853 599, висше образование, специалност “автомобилен 

транспорт, трактори и кари” , трудов стаж – 7 години, оценител на машини и 

съоръжения, сертификат в областта на ценообразуването на недвижимите имоти 

и  строителството. 

Иван Славчов Палев – Разлог, ул.”Поп Богомил” № 13, тел. За връзка 0878 

880 256, висше образование, специалност “транспортна техника и технологии” 

трудов стаж – 10 години 

Михаил Стойчев Мазнев – Разлог, ул.”П.К.Яворов” № 4, телефон за връзка 

– 0747/80732 и 0889972939, висше образование, специалност – машинен 

инженер, следдипломна квалификация – педагогика, сертификат за автоексперт-

оценител и оценител на машини и съоръжения, активи – движимо 

имущество.Методология,проблеми и аспекти., месторабота – ПГ по транспорт 

Разлог, заемана длъжност – старши възпитател, трудов стаж – 5 години. 
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 Вангел Кирилов Попов – Благоевград, ул.”Хайдукови” № 68 бл. 2 вх. Б 

ет.4, телефона за връзка – 0897 419 777, висше образование, специалност – 

двигатели с вътрешно горене, квалификация – машинен инженер, трудов стаж 

по специалността – 20 години, сертификат за автоексперт – оценител. 

 Светослав Маринов Михайлов – Благоевград, ул. “Цар Симеон” № 13, 

телефон за връзка – 073/88 66 85 и 0887 349 957, висше образование, 

специалност – двигатели с вътрешно горене, квалификация – машинен 

инжнер, пенсионер, трудов стаж – 40 години. Притежаващ сертификат – 

автоексперт – оценител, съдебен експерт – оценител на оборотни и 

дълготрайни активи и оценка на машини и съоръжения. 

Иван Георгиев Каймаканов, гр.Благоевград, ж.к. Еленово бл. 40 ет. 9 ап. 

52, телефон за връзка 073/88 77 72 и мобилен – 0889 623 769, двигатели с 

вътрешно горене – трудов стаж -23 г.,сертификат за автоексперт – оценител – 

автотехническа експертиза – проблеми, методика, пазарна стойност; 

допълнителна квалификация - оценка на машини и съоръжения 

 Стефан Атанасов Павлов – Благоевград, ул. „Полковник Дрангов“ № 

82, телефон за връзка – 0898 445 659, висше образование, професионална 

квалификация „машинен инженер“, трудов стаж  - 14 години. 

Любен Андреев Терзийски – Благоевград, жк „Ален мак“ бл. 39 вх.В 

ет.2 ап.4, телефон завръзка – 073/84 14 30 и 0879 400 771, висше образование, 

специалност “Електротехника и Енергетика, Електроника, Електронна и 

компютърна техника,  допълнителна квалификация – безопасност на 

труда, магистър-инженер по специалност «Съдебни инженерно-технически 

експертизи и техническа безопасност», притежаващ сертификат – 

«Правила за поведение при земетресение, наводнение и инциденти с опасни 

вещества», Служебна бележка от Бургаски свободен университет за 

обучение по практически модели за изследване, анализиране и изготвяне 

на пътно-транспортна и автотехническа експертиза; месторабота – Община 

Благоевград, заеана длъжност – експерт по «Отбранително-

мобилизационна подготовка», трудов стаж – 28 години. 

 

 

 5.3. Съдебно инженерно-технологична експертиза 

 
        Анета Георгива Сталева, 8000 гр.Бургас, к.с. “Изгрев” бл.25 вх.4 ет.8 ап.9, 

тел. 056/52 45 90 и 0889 639 639, минен инженер-технолог, здравословни и 

безопасни условия на труд 

 

          Ивко Пенков Иванов гр. Варна ул. “Д-р Басанович” бл. 13 ап. 201/2, дом. 

052 383466,  0898 348 374 и 0898 348351, технология на металите и 

металообработ. техника, НИК-катедра МТМ, научен сътрудник - 14 г., 
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дефектоскопия визуално-оптична, електронна микроскопия на отпечатъци, 

фактодиагностика 

 

           Николай Василев Вълков – гр. София-1229, ж.к. Връбница 1, бл. 505 вх.Г 

ап.991 телефон завръзка – 02/ 896 71 34 и 0889 218 261, висше образование – 

специалност – “Въоръжение, бойни припаси и оптически прибори”, инженер по 

технология на машиностроенето, 

 

Даринка Георгиева Николова – Благоевград, ул. “Тодор Александров” № 92 

вх.Б ет.1 ап.2, тел. За връзка – 0878 712 951, висше образование, специалност- 

ПГС “строителен инженер” , трудов стаж – 36 години 

Митко Иванов Самарджиев – Благоевград, ул.”Гьорче Петров” № 13 ет.3, 

тел за връзка – 073/88 33 10 и 0878 39 55 77, висше образование, специалност 

“Инженер по промишлено и гражданско строителство”, трудов стаж 17 години 

Петър Костадинов Тигалонов – Гоце Делчев, ул.”Пирин” № 13 А, тел. за 

връзка 0878 86 76 32,висше образование, специалност – строителен инженер по 

промишлено и гражданско строителство, трудов стаж – 22 години, 

доп.квалификация – оценител на земеделски земи 

 

 

 

 5.4. Съдебно компютърно-техническа експертиза 

 
Владимир Димитров Стойков, Петрич ул. “Иларион Макариополски” № 

11, тел. 0898 228 501; висше образование, спец. Електроника и автоматика, 20 г. 

стаж в областта на Електрониката и 7 години стаж в областта на 

Строителството. 

 

Елена Димитрова Ташкова – Благоевград, ул.”Менча Кърничева” № 1 б, 

ет. 2 ап.8, телефон за връзка – 073/83 45  56 и 0898 678 744, висше образование, 

специалност – компютърни системи и технологии, месторабота “Стефиели” 

ЕООД – управител, трудов стаж – 6 години 

 Трендафил Борисов Хаджиев – Разлог, ул. „Тодор Кондев“ бл. 4 вх.А ет.2 

ап.4, телефон за връзка – 0888 409 041, висше образование, специалност – 

машинен инженер, специализация – автоматизация и компютъризация на 

промишленото производство, месторабота – ТБА „Консулт“ЕООД, заемана 

длъжност – управител, трудов стаж – 15 години. 

 Любомир Стефанов Тулев – София, бул. „Андрей Ляпчев“ № 26, 

телефон за връзка – 0885 189 375, висше образование, специалност – 

„Противодействие на престъпността и опазване на обществения ред“, 

сертификат  за завършен курс от Международната Академия за Обучение 

по Киберразследвания на тема „Противодействие на 
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високотехнологичните престъпления и новите форми на организирана 

престъпност“, месторабота – „АМАТАС“ ЕООД – експерт киберсигурност, 

трудов стаж – 7 години 
  

 5.5. Съдебна строително-техническа експертиза 

 
Вяра Христова Захова – Благоевград, ул.”П.Зографски” № 6 а ет.6 

п.16,телефон за връзка – 073/87 13 83 и 0897 507 170, висше образование – 

специалност – строителен инженер по пътното строителство, допълнителна 

квалификация – оценка на недвижими имоти. 

 

Кита Николова Стоилова, гр. Благоевград ж.к. „Запад” бл. 53 ап. 23 ет. 

5,телефон за връзка 073/ 87 13 62 и 0897 508 022, висше образование – 

специалност - строителен инженер по промишлено и гражданско строителство, 

оценка на недвижими имоти, трудов стаж- над  30 години 

 

Крумяна Любенова Бумбарова – гр. Благоевград, ул.”Крушево” № 17, тел. 

за връзка – 0888 833 324 и 0878 465 395, висше образование – специалност 

“Архитектура”, свободно практикуващ – архитект, трудов стаж по специалностт 

– 28 години, доп.квалификация – оценка на недвижими имоти. 

 
  Любомир Стоянов Харалампиев, гр. Благоевград ул. Иван Михайлов № 

20, телефон за връзка 073/88 68 60 и мобилен 0886 303 046 и 0885 909 

015,специалност “Военен инженер по промишлено и гражданско 

строителство”месторабота ЕТ “Иван Давидков” - технически ръководител - 12 г.  

 

Марина Петрова Сапаревска, гр. Благоевград ул. Кръстьо Асенов № 3 ет. 

4, ап.7, телефон за връзка 073/83 18 55 и мобилен 0885 840 040,специалност 

“Строителен инженер по водоснабдяване и канализация,профил пречистване на 

питейни води” месторабота В и К – ръководител отдел, трудов стаж – 11 

години, допълнителна квалификация -  оценка на недвижими имоти. 

 

   Мария Иванова Василева, гр. Благоевград ул. Петър Зографски № 6-а, тел.   

87 03 56 и 0877 488 900, висше образование спец. “Промишлено и гражданско 

строителство, стаж 33 години, допълнителна квалификация – “оценка на 

недвижими имоти”. 

 

Павел Александров Михайлов, гр. Благоевград ул. „Менча Кърничева” 

№22, ет.4, телефон за връзка 073/83 44 75,специалност “Строителство и 

архитектура”, трудов стаж – 40 години, доп.квалификация – оценка на 

недвижими имоти. 

 

Петьо Танев Танев – гр. Благоевград, ул.”Тодор Александров” № 26 вх.Б  

ет.1 ап.1, тел. 073/88 0016; 0878 151 166 и 0899 151 155, висше образование, 
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специалност – строителен инженер по промишлено и гражданско строителство, 

доп.квалификация – оценител на недвижими имоти и оценител на машини и 

съоръжения. 

 

         Роза Георгиева Каймаканова, гр. Благоевград ж.к. Еленово бл. 40 ап. 

52,дом. Тел. 073/88 77 72 и мобилен 0885 888 235, хидромелиоративно 

строителство, свободна професия, трудов стаж – 31 години, допълнителна 

квалификация оценка на недвижими имоти. 

 

Снежана Георгиева Симонска – Ковачева, гр.Кресна, ул. “Васил Левски” 

№ 11, тел. 07433/22 07; 07433/20 82 и 0886848 480, висше образование – 

финанси и кредит, строителство и архитектура,  39 години стаж като директор 

на “ФСДУС”, сертификат – оценител на земеделски земи 

 

   Снежанка Григорова Перчеклийска, гр. Благоевград ул. “Васил Априлов” 

№ 26 ет.2 ап.4,дом.. 073/834038 и 0899 117 014, висше образование, специалност 

– строителен инженер по водоснабдяване и канализация, профил “ВК мрежи и 

съоръжения”, стаж – 26 години., допълнителна квалификация – оценител на 

недвижими имоти. 

 

Станка Василева Маркова, гр. Благоевград ул. „Димитър Йосифов” № 20-

а, телефон за връзка 073/88 51 40  и моб. 0887 919 224,висше образование – 

специалност – строителен инженер по промишлено и гражданско строителство, 

оценка на недвижими имоти,оценка на земеделски земи подобрения и 

насаждения в тях, трудов стаж- над 25 години. 

 

Христина Михайлова Стоева – 2800, гр. Сандански, ул.”Надежда” 21 вх.А 

ет.1, тел. 0887 337 442, висше образование – специалност – строителен инженер 

по промишлено и гражданско строителство, стаж – 29 години, 

доп.квалификация – оценка на недвижими имоти; оценка на земеделски земи, 

подобренията и насажденията върху тях. 

 

Христо Иванов Георгиев, гр. Благоевград ул. „Даме Груев” № 34 вх. б ап. 

15,тел. 073/833815 и 0898245199, висше образование, специалност- промишлено 

и гражданско строителство, стаж - 32 години допълн.квалификация,оценка на 

недвижими имоти: на цели държавни общински предприятия: преобразувани 

или непреобразувани в търговско дружество: на земеделски земи подобренията 

и насажденията. 

 

Атанас Михайлов Мазнев – Благоевград, ул. “Трети март” № 2, тел. 

073/83 03 91 и 0878 830 491, висше образование, специалност инженер- 

геодезист, трудов стаж – над 20 години. 
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Милена Маринова Ризова – Благоевград, ул. ”Алеко Константинов” № 3 

вх.А ет.3 ап.6, тел. 073/83 10 53 и 0884 4000 676, висше образование, строителен 

инженер по промишлеността и гражданското строителство, трудов стаж 24 

години. 

Вергиния Смиленова Стойчева – Благоевград, ул. “Борис Сарафов” № 9, 

телефон за връзка – 073/83 32 46 и 0887 984 997, висше образование, 

специалност – промишлено и гражданско строителство, трудов стаж – 38 

години. 

Владимир Йорданов Милков – Благоевград, ул.”Джеймс Баучер” № 12, 

телефон за връзка 073/83 22 08 и 0896 782 123, висше образование, специалност 

– архитектура, трудов стаж – 32 години. 

Катя Аврамова Симеонова – Гошева – Благоевград, ул.”Прилеп” № 49, 

телефон за връзка 0878 922 119, висше образование, специалност – архитект, 

трудов стаж – 22 години. 

Андон Славчев Ризов – Сандански, ул. “Вихрен” № 18, телефон за връзка – 

0746/3 63 06 и 0885 841 011; висше образование, специалност – Промишлено и 

гражданско строителство – технология; настояща месторабота – Общински 

съвет – Сандански, трудов стаж – 28 години. 

Вяра Николаева Златева – София 1404, жк “Стрелбище” бл. 31 А ап.19, 

телефона за връзка – 0884 388 352, висше образование, специалност – 

промишлено и гражданско строителство, допълнителни квалификации – 

управление на земи и имоти, оценка на недвижими имоти, трудов стаж – 15 

години. 

Петър Иванов Боюклиев – Петрич, ул.”Струмешница” № 2, телефон за 

връзка – 0888 317 838, висше образование, специалност – строителен инженер 

по промишлено и гражданско строителство, настояща месторабота – “Вили 

Дюзова – ПБ” ЕООД, заемана длъжност – управител, трудов стаж – 23 години.  

Фидана Костадинова Попова – Граздилова – Благоевград, ул.”Петър 

Зографски” № 3 вх.В ет.3 ап.16, телефон за връзка – 0886 340 597 и 073/872768, 

висше образование, специалност – промишлено и гражданско строителство, 

притежаващ лиценз – оценка на недвижими имоти, трудов стаж по 

специалността – 26 години 

Лефтер Стоянов Александров – Благоевград, ул.”Коста Босилков” № 5 

вх.Б ет.6, телефон за връзка – 073/58 80 40 и 0888 723 157, висше образование, 

специалност – промишлено и гражданско строителство, месторабота – 

“Стройконсулт” ООД, заемана длъжност – управител и упражняващ строителен 

надзор по част “Строителна”, притежава лиценз за извършване на строителен 

надзор,лиценз за оценка на недвижими имоти, трудов стаж 39 години. 

Красимир Бориславов Стайков – с.Мусомища, община Гоце Делчев, ул. 

“Рила” № 1, телефон за връзка – 0887 715 206, висше образоване, специалност – 

техник геодезист – геодезия, фотограметрия и картография, трудов стаж – 8 

години, допълнителна квалификация – оценител на недвижими имоти. 
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Васка Стоянова Терзиева – Рачова – Сандански, ул.”Св.Св. Кирил и 

Методий” № 31, телефон за връзка – 0746/23459 и 0898 616 109, висше 

образование, специалност – архитект, настояща месторабота – ОбА – 

Сандански, заемана длъжност – Главен архитект и директор на дирекция 

“Устройство на територията и инвестиционната политика”, трудов стаж – 14 

години. 

Стилияна Иванова Ерделска – Благоевград, ул. “Стефан Стамболов” № 51 

А, ет.3 ап.9, телефон за връзка – 0893 955 759, висше образование, специалност 

– строителен инженер по промишлено и гражданско строителство – технология, 

настояща месторабота – Община Благоевград, заемана длъжност – началник 

отдел “Архитектурно строителен контрол”, трудов стаж – 26 години. 

 Асен Георгиев Ерделски – Благоевград, ул.”Шар планина” № 7 ет.1 ап.2, 

телефон за връзка – 0888 214 171, средно специално образование – техник по 

строителство и архитектура, трудов стаж – 31 години, пенсионер. 

 Кирилка Кирилова Стойчева – с. Илинденци, община Струмяни, ул. 

“Васил Левски” № 23, телефон за връзка – 0879 204 903 и 0898 601 551, висше 

образование, специалност – строителство на сгради и съоръжения, трудов 

стаж – 15 години, месторабота – Общинска администрация Струмяни – 

Главен инженер в дирекция “ОССИД”, професионална квалификация – 

“Проблеми на управлението на общинските пътища”. 

 Елена Маринова Цветкова – Благоевград, ул.”Вардар” № 22 ап.8, телефон 

за връзка – 0887 358 475, висше образование, специалност водоснабдяване и 

канализация, месторабота – Предприятие за управление на дейностите по 

опазване на околната среда – София, заемана длъжност – главен експерт, 

трудов стаж 30 години. Притежаващ сертификат и лиценз – оценител на 

недвижими имоти. 

 Анелия Павлова Параскова – Благоевград, ул. “Петър Зографски” № 6 Б 

ет.7 ап.14, телефон – 0888 505 835, висше образование, специалност – 

архитектура, член на Камарата на архитектите в България, месторабота – 

“АДИ ПРОЕКТ”ООД – управител, трудов стаж – 15 години. 

 Анушка Кръстева Костадинова – Благоевград, ул. “Васил Априлов” № 1, 

телефон – 0878 223 152, висше образование, специалност – архитектура, член 

на Камарата на архитектите в България, вписана в публичния регистър, 

съгласно Закона за културното наследство в областите на дейност по 

консервация и реставрация, свързани с опазването на следните култерни 

ценности – архитектурно-строителни, археологически, парково-градинско 

изкуство, селищни структури и територии, както и етнографски с тези 

характеристики, месторабота – “ПА Алтернатива АМ” ООД – управител, 

трудов стаж – 11 години. 

 Йорданка Стефанова Николова – Благоевград, ул. “Д-р Христо Татарчев” 

№ 27, телефон – 073/83 39 84 и 0899 191 502, висше образование, специалност 

– промишлено и гражданско строителство, месторабота – “Конзол” ООД 
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София, заемана длъжност – инженер строителство на сгради и съоръжения, 

трудов стаж – 38 години. 

 Теодора Панайотова Карагьозова – София, ж.к. „Гео Милев“ бл. 127 ет.4 

ап.12, телефон – 0888 244 045, висше образоване, специалност – Архитектура, 

настояща работа – Архитектурно бюро „ А§Т Казакова“ ЕООД, трудов стаж – 

37 години.  

 Виолета Илиева Спасова – Благоевград, ул. „Андрей Ляпчев“ № 12, 

телефон – 0887 73 82 82, висше образование, специалност -        Архитектура, 

трудов стаж – 35 години. 

 Зоя Серафимова Месьова – Якоруда, ул. „Стойко Маджере“ № 2, 

телефон за връзка 0886 996 445, висше образование, специалност – инженер 

по маркшайдерство и геодезия, месторабота „ЕЛИ-Т“ ЕООД – служител, 

референция от Община Якоруда – отдел ТСУ,трудов 14 години. 

 Екатерина Боянова Баханова – Лазарова – Благоевград, ул. 

„С.Румянцев“ № 10, телефон за връзка – 0885 001 505, висше образование, 

специалност „архитектура“, месторабота – Община Кочериново, заемана 

длъжност – главен архитект; вписана като член на Камарата на 

архитектите в България, трудов стаж  по специалността – 36 години. 

 

 

  5.6 Съдебно – пожаротехническа експертиза 

 Веселин Георгиев Младенов – Сандански, ул. “Славчо Ковачев” V 8, 

телефон за връзка – 0746/304 42 и 0879 688 342, висше образование, 

специалност – противопожарна техника и безопасност, трудов стаж – 30 години 

  

 5.7. Съдебно-енергийна експертиза 
 

 Юли Илиев Златанов – Благоевград, ул. “Стефан Стамболов” № 62 ет.6 

ап.9, телефон – 073/83 35 12 и 0888 806 458, висше образование, специалност 

– електроинженер, професионална квалификация – обследване на енергийна 

ефективност и сертифициране на сгради, месторабота – ЕТ”ЕЛ АРТ – Юли 

Златанов” – управител, трудов стаж – 12 години. 

 

    6. Клас “Съдебно-биологични експертизи” 

 

 6.1. Съдебно-ботаническа експертиза 
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 Павлинка Кирилова Иванова – гр.Благоевград, кв. „Освобождение”, 

ул.”Шар планина” №41, тел. За връзка № 073/88 78 09 и 0887 069966, 

специалност инженер по горско стопанство, магистър  по Екология и 

опазване на околната среда; специализация по „Управление на горското 

стопанство”, „Управление на администрацията”, „стопанско управление”, 

лицензиран оценител на гори и земи; растителен свят, животински свят, 

почви, ландшафт, природни обекти. Вписана в регистъра по ЕО и ОВОС на 

оценка на животински свят, почви, растителен свят, ландшафт и природни 

обекти; вписана в регистъра за упражняване на частна лесовъдска 

практика; оценка на гори и на земите в горския фонд. 

 

 6.2. Съдебно-зоологическа експертиза 

 

 Павлинка Кирилова Иванова – гр.Благоевград, кв. „Освобождение”, 

ул.”Шар планина” №41, тел. За връзка № 073/88 78 09 и 0887 069966, 

специалност инженер по горско стопанство, магистър  по Екология и 

опазване на околната среда; специализация по „Управление на горското 

стопанство”, „Управление на администрацията”, „стопанско управление”, 

лицензиран оценител на гори и земи; растителен свят, животински свят, 

почви, ландшафт, природни обекти. Вписана в регистъра по ЕО и ОВОС на 

оценка на животински свят, почви, растителен свят, ландшафт и природни 

обекти; вписана в регистъра за упражняване на частна лесовъдска 

практика; оценка на гори и на земите в горския фонд. 

 

 6.3 Съдебно-микробиологична експертиза 

 
             .Мая Иванова Кичева, гр.София,  ул. „6 -ти септември” 2, вх.1, ет.1, ап.5, 
088/7575365; 02/9809234-тел./факс, progene@mbox.contact.bg, Експерт ДНК 
анализи; кандидат на биологичните науки; специалист по молекулярна и 
функционална биология. Биохимик - клиничен химик.  

 

 

 6.4. Съдебно-ентомологична експертиза 

 

 6.5. Съдебно-екологична експертиза 

Емил Светославов Солачки – Благоевград, ул. „Менча Кърничева“ № 35 Б 

ет.3 ап., телефон за връзка – 0887 002 466, висше образование, специалност – 

„Горско стопанство“ и „Екология и опазване на околната среда“, професионална 

квалификация – „Оценка на гори и на земи от горския фонд“  и „Пазарът на 

дървесината“, месторабота – Държавно горско стопанство – Симитли, заемана 

длъжност – лесничей, трудов стаж . 12 години. 

 

mailto:progene@mbox.contact.bg
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 Ани Кирилова Василева  – Благоевград, ул. „Христо Смирненски“ № 

21 А, телефон за връзка – 0889 227 258, висше образование „екология, 

опазване и възстановяване на природната среда“ с професионална 

квалификация инженер по Екология, трудов стаж 11 години. 

 Людмила Сотирова Зашева – Благоевград, ул. „Борис Сарафов“ № 

15, телефон за връзка – 0884 832 200, висше образование, специалност 

„инженер по горско стопанство“, месторабота РИОСВ Благоевград – 

главен експерт по околна среда, трудов стаж – 12 години. 

 Павлинка Кирилова Иванова – гр.Благоевград, кв. „Освобождение”, 

ул.”Шар планина” №41, тел. За връзка № 073/88 78 09 и 0887 069966, 

специалност инженер по горско стопанство, магистър  по Екология и 

опазване на околната среда; специализация по „Управление на горското 

стопанство”, „Управление на администрацията”, „стопанско 

управление”, лицензиран оценител на гори и земи; растителен свят, 

животински свят, почви, ландшафт, природни обекти. Вписана в 

регистъра по ЕО и ОВОС на оценка на животински свят, почви, 

растителен свят, ландшафт и природни обекти; вписана в регистъра за 

упражняване на частна лесовъдска практика; оценка на гори и на земите 

в горския фонд. 

 

 

 7. Клас “Експертизи на материали, вещества и изделия” 
 

 7.1. Съдебно-химическа експертиза 

 
     Петър Димитров Петров – 2700, гр.Благоевград, ул.”Христо Ценин”, № 2 

ет.4, моб.тел. 0889 708 578 – висше образование, квалификация – инженер-

химик – технология на горивата, 32 години трудов стаж 

 Мая Иванова Кичева – София, ул. „Неофит Рилски“ № 25 ет.5  ап.14, 

телефон за връзка 0887 575 365, висше образование, специалност – молекулярна 

и функционална биология, квалификация – биохимик – клиничен химик,  

месторабота – „Проген“ ООД, заемана длъжност – управител и експерт, трудов 

стаж 24 години.  
 

 7.2. Съдебно-физическа експертиза 

 

 7.3. Съдебна физико-химическа експертиза 

 

 

  8. Клас “Съдебни селскостопански експертизи” 
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   8.1 Съдебна ветеринарномедицинска експертиза 

 

Стоян Петров Мавродиев -  Благоевград, ул.”Илинден” № 14 вх.Б ет.2 

ап.4, тел. за връзка 0896 633 339, висше образование, специалност 

ветеринарна медицина, трудов стаж – 10 години. 

 Енчо Костадинов Чобанов – Благоевград, ул.”Неофит Рилски” № 19, 

телефон за връзка – 0885 747 485 и 0887 199 172, висше образование, 

специалност ветеринарна медицина, месторабота – ОДБХ – Благоевград, 

заемана длъжност – главен инспектор – отдел ЗЖ, трудов стаж по 

специалността – 8 години. 

 

   8.2. Съдебно-агротехническа експертиза 
 

 

      Димитър Владимиров Николов – гр.Благоевград, ул.”14 полк” № 33, тел. 

073/88 42 56 и 0888 141 888, висше образование спец. “Икономика и 

организация на селското стопанство”, квалификация “Аграрикономист”- стаж – 

10 г., оценител на животни и експертизи в животновъдството. 
              

           Цонка Иванова Марина – гр. Благоевград жк “Еленово” бл.3 А 

ап.19,телефон за връзка 073/89 71 97 и 0884 601 542, специалност –агроном 

полевъд, оценител на земеделски земи 

 

 Андон Костадинов Булакиев – Сандански, ул. “Славянка” № 6, телефон 

за връзка – 0888 855 030, висше образование, специалност – полевъдство, 

квалификация – инженер – агроном, трудов стаж – 27 години, пенсионер. 

 Велин Стоилов Кръстев – Симитли, ул.”Георги Димитров” № 3, телефон 

за връзка – 0897 930 355, висше образование, специалност – аграрикономист, 

допълнителна квалификация – външен експерт по мярка 143 “Предоставяне на 

съвети, и консултиране в земеделието в България и Румъния” по ПРСР, трудов 

стаж 22 години. 

 Йорданка Радойчева Андонова – Симитли, ул. „Славянска“ бл. 3 ет.3 

ап.7, телефон за връзка 0882 254 334, висше образование, специалност 

инженер-агроном, трудов стаж – 17 години. 

 Павлинка Кирилова Иванова – гр.Благоевград, кв. „Освобождение”, 

ул.”Шар планина” №41, тел. За връзка № 073/88 78 09 и 0887 069966, 

специалност инженер по горско стопанство, магистър  по Екология и 

опазване на околната среда; специализация по „Управление на горското 

стопанство”, „Управление на администрацията”, „стопанско управление”, 

лицензиран оценител на гори и земи; растителен свят, животински свят, 

почви, ландшафт, природни обекти. Вписана в регистъра по ЕО и ОВОС на 

оценка на животински свят, почви, растителен свят, ландшафт и природни 
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обекти; вписана в регистъра за упражняване на частна лесовъдска 

практика; оценка на гори и на земите в горския фонд. 

 

 

9. Клас “Съдебно изкуствоведски експертизи” 
 

 

10. Клас “Оценителни експертизи” 
 

                    

          Апостол Иванов Ковачев, Гоце Делчев ,ул. Гоце Делчев № 29 вх. Д, 

телефон за връзка 0751/6 55 36 и мобилен 0887 425 713,  ел.машини и апарати, 

НПГ”Димитър Талев”, учител по електроника – трудов стаж – 30 години, 

оценка на машини и съоръжения на дългооборотни и дълготрайни активи 

 

       Бранимира Георгиева Христова – гр. Благоевград, ул.”Григор Пърличев” 

№ 13 ет.15, тел. 073/83 03 30 и 0887 348 025;висше образование спец 

“Организация на производството и управлението в промишлеността”, 

доп.квалификация “Проектиране на АСУ”; “Оценител на цели държавни и 

общински предприятия” стаж – 25 г. 

 

 Ваня Сотирова Симеонова, гр.Благоевград, ул. „Тодор Александров” 

№26, вх.Б, ет.1, ап.1, тел. 073/88 00016; 0878 151 144, оценител на недвижими 

имоти 

 

            Венетка Костадинова Йовчева-Харизанова, гр. Благоевград, ж.к. 

„Еленово бл. 55 ет. 6 ап. 17, тел. 0896 605 134, висше образование, счетоводна 

отчетност,стаж 23 години, оценка на държавни и общински предприятия 

преобразувани или непреобразувани в търг.дружества 
 

 

            Виктор Томов Рашев – гр. Благоевград, ул.”Стефан Стамболов” № 53 

ет.4, телефон за връзка – 073/88 27 88 и 0896 87 98 17, висше образование, 

счетоводство и контрол, допълнителна квалификация – лицензиран оценител на 

недвижими имоти, трудов стаж – 25 години. 

  

  Владимир Никифоров Ненков, 2700, гр. Благоевград ул. “Трети март” № 

25 ет.3 дом.тел.073/88 50 82, моб. 0896 234 448, висше образование спец. 

“Технология и организация на автомобилния транспорт, поддръжка и ремонт на 

МПС”, доп. Квалификация – курс “Оценител на оборотни и дълготрайни 

материални активи”, стаж като вещо лице – 5 г. 

 

  Вяра Христова Захова – Благоевград, ул.”П.Зографски” № 6 а ет.6 

п.16,телефон за връзка – 073/87 13 83 и 0897 507 170, висше образование – 
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специалност – строителен инженер по пътното строителство, допълнителна 

квалификация – оценка на недвижими имоти. 

 

             Димитър Владимиров Николов – Благоевград, ул.”14 полк” № 33, тел. 

073/88 42 56 и 0888 141 888, висше образование спец. “Икономика и 

организация на селското стопанство”,оценител на земеделски земи и оценител 

на цели държавни и общински предприятия, оценител на животни и експертизи 

в животновъдството  

 

Иван Георгиев Каймаканов, гр.Благоевград, ж.к. Еленово бл. 40 ет. 9 ап. 

52, телефон за връзка 073/88 77 72 и мобилен – 0889 623 769, двигатели с 

вътрешно горене – трудов стаж -23 г., допълнителна квалификация - оценка на 

машини и съоръжения 

 

            Илия Иванов Ангелов, гр.Благоевград бул. Св.Кирил и Методи  № 11 

,тел. 0886 612 028, висше образование, специалност - геодезия фотограм. и 

картография,  стаж над 10 години; практика,оценител на земеделски земи и 

подобренията върху тях,техн. дейности при прилагане на ЗСПЗЗ ЗВСГЗГФ и 

ПП за тяхното прилагане,извършване на дейности по кадастъра 

 

             Илияна Борисова Кондева, гр. Разлог ул. Братя Каназиреви № 65,тел. 

0747/ 80005 и  0888 417 568, геодезия фотограм. и картография,счетоводство и 

контрол – свободна,оценка на недвижими имоти на земеделски земи и 

подобренията върху тях, строителен инженер – стаж 26 години, като вещо лице 

– 10 години. 

 

Кита Николова Стоилова, гр. Благоевград ж.к. „Запад” бл. 53 ап. 23 ет. 

5,телефон за връзка 073/ 87 13 62 и 0897 508 022, висше образование – 

специалност - строителен инженер по промишлено и гражданско строителство, 

оценка на недвижими имоти, трудов стаж- над  30 години 

 

Крумяна Любенова Бумбарова – гр. Благоевград, ул.”Крушево” № 17, тел. 

за връзка – 0888 833 324 и 0878 465 395, висше образование – специалност 

“Архитектура”, свободно практикуващ – архитект, трудов стаж по специалностт 

– 28 години, доп.квалификация – оценка на недвижими имоти. 

 

Лазар Андреев Андреев – Благоевград, ул.”Васил Априлов” № 13, тел. 

0886020 401, висше образование, специалност – финанси, доп.квалификация – 

оценка на недвижими имоти. 
 

 Марина Петрова Сапаревска, гр. Благоевград ул. Кръстьо Асенов № 3 ет. 

4, ап.7, телефон за връзка 073/83 18 55 и мобилен 0885 840 040,специалност 

“Строителен инженер по водоснабдяване и канализация,профил пречистване на 

питейни води” месторабота В и К – ръководител отдел, трудов стаж – 11 

години, допълнителна квалификация -  оценка на недвижими имоти. 
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    Николай Григоров Мавродиев, гр. Благоевград, ул.”Пере Тошев” №6 ет.3 

ап.6 , тел. 0887 950 114 , висше образование, специалност – машинен инженер, 

допълнителна квалификация - оценител на недвижими имоти, трудов стаж – 23 

години  
   

    Николина Методиева Митовска – гр.Благоевград, ул.”Бодрост” №1, 

ап.3, тел. 0884 15 36 32, специалност инженер по горско стопанство, 

допълнителна квалификация – оценка на гори и земи в горския фонд 

 
  Павел Александров Михайлов, гр. Благоевград ул. „Менча Кърничева” 

№22, ет.4, телефон за връзка 073/83 44 75,специалност “Строителство и 

архитектура”, трудов стаж – 40 години, доп.квалификация – оценка на 

недвижими имоти. 

 

           Павлина Кирилова Иванова – гр.Благоевград, кв. „Освобождение”, 

ул.”Шар планина” №41, тел. За връзка № 073/88 78 09 и 0887 069966, 

специалност инженер по горско стопанство, магистър  по Екология и опазване 

на околната среда; специализация по „Управление на горското стопанство”, 

„Управление на администрацията”, „стопанско управление”, лицензиран 

оценител на гори и земи; растителен свят, животински свят, почви, ландшафт, 

природни обекти. Вписана в регистъра по ЕО и ОВОС на оценка на животински 

свят, почви, растителен свя, ландшафт и приробдни обекти; вписана в регистъра 

за упражняване на частна лесовъдска практика; оценка на гори и на земите в 

горския фонд.  

 

   Петър Кирилов Захов, гр. Благоевград,ул. П. Зографски № 6-а ет. 6 ап. 

16, телефон за връзка - 073/87 13 83 и 0896 052 529,висше образование – 

специалност електроинженер,  ел. снабдяване на промишленото предприятие -

33 г.стаж, доп.квалификация - оценка на машини и съоръжения 

    

   Петьо Танев Танев – гр. Благоевград, ул.”Тодор Александров” № 26 вх.Б  

ет.1 ап.1, тел. 073/88 0016; 0878 151 166 и 0899 151 155, висше образование, 

специалност – строителен инженер по промишлено и гражданско строителство, 

доп.квалификация – оценител на недвижими имоти и оценител на машини и 

съоръжения. 

  

               Роза Георгиева Каймаканова, гр. Благоевград ж.к. Еленово бл. 40 ап. 

52,дом. Тел. 073/88 77 72 и мобилен 0885 888 235, хидромелиоративно 

строителство, свободна професия, трудов стаж – 31 години, допълнителна 

квалификация оценка на недвижими имоти. 

            

                 Светослав Методиев Миленков, гр. Благоевград, ул. „Тодор 

Александров” № 69, 073/83 22 67; 0889 121 869,висше образование – машинен 
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инженер,  сертификат за автотехнически експертизи – проблеми,методика, 

пазарна стойност, доп.квалификация - оценка на машини и съоръжения. 

 

    Симеон Василев Крумов – гр. Разлог ул. “Екзарх Йосиф” № 58 бл. 4 

вх.Б ап.2, тел. 0888 664 968, висше образование, спец “Геодезия” инженер-

геодезист, стаж 40 години. доп. квалификация – “Оценител на недвижими 

имоти”. 

            

              Снежана Георгиева Симонска – Ковачева, гр.Кресна, ул. “Васил 

Левски” № 11, тел. 07433/22 07; 07433/20 82 и 0886848 480, висши образования 

– финанси и кредит, строителство и архитектура, 39 години стаж като директор 

на “ФСДУС”, сертификат – оценител на земеделски земи 

 

    Софрони Георгиев Атанасов – 1 000, гр.София, жк “Младост” бл. 326 

вх.А ет.1 ап.1, тел. 0888 615 804 и 02/876 33 70, висше образование, специалност 

– счетоводна отчетност, стаж – 17 г. доп.квалификация – оценител на 

финансови институции. 
 

   Станка Василева Маркова, гр. Благоевград ул. „Димитър Йосифов” № 

20-а, телефон за връзка 073/88 51 40  и моб. 0887 919 224,висше образование – 

специалност – строителен инженер по промишлено и гражданско строителство, 

оценка на недвижими имоти,оценка на земеделски земи подобрения и 

насаждения в тях, трудов стаж- над 25 години. 

 

             Стефан Иванов Налджиев – 2745, гр.Петрич, ул.”Васил Кънчев” № 47, 

тел. 0745/ 64 826; 0887 363 086 и 0886 669 339, висше образование – 

специалност - счетоводство и контрол, стаж – 9 години, доп.квалификация – 

оценка на машини и съоръжения. 

  

               Христина Михайлова Стоева – 2800, гр. Сандански, ул.”Надежда” 21 

вх.А ет.1, тел. 0887 337 442, висше образование – специалност – строителен 

инженер по промишлено и гражданско строителство, стаж – 29 години, 

доп.квалификация – оценка на недвижими имоти; оценка на земеделски земи, 

подобренията и насажденията върху тях. 

 

Христо Иванов Георгиев, гр. Благоевград ул. „Даме Груев” № 34 вх. б ап. 

15,тел. 073/833815 и 0898245199, висше образование, специалност- промишлено 

и гражданско строителство, стаж - 32 години допълн.квалификация,оценка на 

недвижими имоти: на цели държавни общински предприятия: преобразувани 

или непреобразувани в търговско дружество: на земеделски земи подобренията 

и насажденията. 

 

           Цонка Иванова Марина – гр. Благоевград жк “Еленово” бл.3 А 

ап.19,телефон за връзка 073/89 71 97 и 0884 601 542, специалност –агроном 

полевъд, оценител на земеделски земи 
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 Петър Костадинов Тигалонов – Гоце Делчев, ул.”Пирин” № 13 А, тел. за 

връзка 0878 86 76 32,висше образование, специалност – строителен инженер по 

промишлено и гражданско строителство, трудов стаж – 22 години, 

доп.квалификация – оценител на земеделски земи. 

 

 Румен Борисов Шуманов – Сандански, ул.”Първи май” № 45, тел. За 

връзка 0879 543 645 и 0888 853 599, висше образование, специалност 

“автомобилен транспорт, трактори и кари” , трудов стаж – 7 години, оценител 

на машини и съоръжения, сертификат в областта на ценообразуването на 

недвижимите имоти и  строителството. 

  Илонка Данчева Минкова – Благоевград, жк “Еленово” бл. 123 А, ап.3, 

телефон за връзка – 073/89 60 85; 0876 211 998 и 0887 211 998, висше 

образование, специалност – геодезия, фотограметрия и картография,  

допълнителни квалификации – оценител на земеделски земи, оценка на 

недвижими имоти, трудов стаж – 35 години. 

Вяра Николаева Златева – София 1404, жк “Стрелбище” бл. 31 А ап.19, 

телефона за връзка – 0884 388 352, висше образование, специалност – 

промишлено и гражданско строителство, допълнителни квалификации – 

управление на земи и имоти, оценка на недвижими имоти, трудов стаж – 15 

години. 

Георги Аспарухов Янков – Петрич, ул.”Мусала” № 2, телефон за връзка – 

0889 571 059, висше образование, специалност – финанси, допълнителна 

квалификация – оценка на недвижими имоти, притежаващ сертификат – 

Експерт по съдебно-счетоводни и финансово-ценови експертизи” трудов стаж – 

години. 

 Фидана Костадинова Попова – Граздилова – Благоевград, ул.”Петър 

Зографски” № 3 вх.В ет.3 ап.16, телефон за връзка – 0886 340 597 и 073/872768, 

висше образование, специалност – промишлено и гражданско строителство, 

притежаваща лиценз – оценка на недвижими имоти, трудов стаж по 

специалността – 26 години 

 Мария Иванова Василева, гр. Благоевград ул. Петър Зографски № 6-а, тел.   

87 03 56 и 0877 488 900, висше образование спец. “Промишлено и гражданско 

строителство, стаж 33 години, допълнителна квалификация – “оценка на 

недвижими имоти”. 

 

 Снежанка Григорова Перчеклийска, гр. Благоевград ул. “Васил Априлов” 

№ 26 ет.2 ап.4,дом.. 073/834038 и 0899 117 014, висше образование, специалност 

– строителен инженер по водоснабдяване и канализация, профил “ВК мрежи и 

съоръжения”, стаж – 26 години., допълнителна квалификация – оценител на 

недвижими имоти. 
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 Донка Георгиева Милкова – Благоевград, “Джеймс Баучер” № 7 ет.6, 

телефон за връзка – 073/ 593 444 и 0897 926 346, висше образование, 

специалност – проучване на полезни изкопаеми, квалификация – инженер-

геолог – проучвател и преквалификация – “Застрахователен мениджмънт”, 

оценител на машини и съоръжения в сферата на минната промишленост и 

строителството, трудов стаж – в сферата на промишлеността – 7 години и в 

сферата на застраховането  - 10 години.  

 Гергана Герасимова Таскова – Благоевград, ул. “Орловица” № 10 ет.3, 

телефон за връзка – 0878 454 357, висше образование, специалност – “Право”, 

настояща месторабота – “Бизнес Партньори” ЕООД – юрисконсулт, оценка на 

недвижими имоти, притежаван сертификат от 2006 г. 

 Весела Георгиева Николова – Благоевград, ул. “Д-р Христо Татарчев” № 

6, телефон за връзка – 0896 672 746 и 0988 957 047, висше образование, 

специалност “счетоводство и контрол”, безработна, трудов стаж – 26 години, 

допълнителна квалификация – оценител на недвижими имоти. 

 Светослав Маринов Михайлов – Благоевград, ул. “Цар Симеон” № 13, 

телефон за връзка – 073/88 66 85 и 0887 349 957, висше образование, 

специалност – двигатели с вътрешно горене, квалификация – машинен 

инжнер, пенсионер, трудов стаж – 40 години. Притежаващ сертификат – 

автоексперт – оценител, съдебен експерт – оценител на оборотни и 

дълготрайни активи и оценка на машини и съоръжения. 

 Елена Маринова Цветкова – Благоевград, ул.”Вардар” № 22 ап.8, телефон 

за връзка – 0887 358 475, висше образование, специалност водоснабдяване и 

канализация, месторабота – Предприятие за управление на дейностите по 

опазване на околната среда – София, заемана длъжност – главен експерт, 

трудов стаж 30 години. Притежаващ сертификат и лиценз – оценител на 

недвижими имоти. 

 Мария Христова Десподска – Благоевград, ул. “Гр.Пърличев” 38, телефон 

– 073/88 64 60 и 0898 425 033, висше образование, специалност – счетоводна 

отчетност, пенсионер, допълнителна квалификация – оценител на стоки и 

услуги, трудов стаж – 35  години. 

 Иван Николов Иванов – София, жк “Люлин” ул.”Митрополит Кирил 

Видински” бл.6-8, вх.8 офис 2, телефон – 0878 162 064 и 02/816 20 64, висше 

образование, специалност – машинен инженер, упражнява свободна професия 

като представител по индустриална собственост /патенти, марки и промишлен 

дизайн/, сертификат за оценка на права на интелектуалната и индустриалната 

собственост и други фактически отношения, марки, географски означения и 

промишлен дизайн, трудов стаж  - 12 години. 

 Иван Костадинов Бузов – Сандански, пл.“България” № 5, телефон – 0885 

82 65 65 и 0898 34 06 69, висше образование, специалност – водоснабдяване и 

канализация, пречистване на водите, месторабота – “Амитех” ЕООД, 

сертификат – оценка на недвижими имоти, трудов стаж – 16 години. 
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 Гергана Димитрова Маркова – София, жк “Надежда 4” бл. 404 вх. В ет.4 

ап.24, телефон – 0886 862 588, висше образование, специалност – биология, 

професионална квалификация – биолог, сертификат за оценка на търговски 

предприятия и вземания, сертификат за оценка на машини и съоръжения, 

сертификат за оценка на недвижими имоти, трудов стаж – 6 години. 

 Виолета Божидарова Божкова – София, жк “Света Троица” бл. 355 вх.Б 

ет.4 ап.32, телефон – 0887 512 935, висше образование, специалност – публични 

финанси, сертификат за оценка на недвижими имоти, сертификат за оценка на 

машини и съоръжения, сертификат за оценка на търговски предприятия и 

вземания, трудов стаж – 6 години. 

 Николай Георгиев Цонев – София, ул.”Кирил и Методий”  № 88 А  ет.5 

ап.9, телефон – 0888 723 721, висше образование, специалност – икономика и 

управление на транспорта, сертификат за оценка на недвижими имоти, 

сертификат за оценка на търговски предприятия и вземания, сертификат за 

оценка на права на интелектуалната и индустриалната собственост и други 

фактически отношения, сертификат за оценка на машини и съоръжения, 

сертификат за оценка на финансови активи и финансови институции, 

сертификат за оценка на земеделски земи и трайни насаждения, месторабота – 

“Апис трейд” ЕООД – управител, трудов стаж – 8 години. 

 Деян Георгиев Цонев – София – жк “Бели брези” бл. 15 ет.3 ап.9, 

телефон – 0888 902 164, висше образование, специалност – Агрохимия с 

фермерство и агробизнес, сертификат за оценка на машини и съоръжения, 

сертификат за оценка на права на интелектуалната и индустриалната 

собственост и други фактически отношения, сертификат за оценка на търговски 

предприятия и вземания, сертификат за оценка на недвижими имоти, 

сертификат за съдебен експерт по компютърни системи и оценител на селско-

стопански земи, сертификат за съдебен експерт по цени и ценообразуване  на 

обекти, сгради, машини и съоръжения, месторабота – “Апис трейд” ЕООД – 

оценител, трудов стаж – 8 години  
 

 Виолета Иванова Докузова, Благоевград, ул. „Броди“ № 32, вх.А ет.7 

ап.21, телефон за връзка – 073/841387 и 0879 863 384, висше образование, 

специалност – икономист – финанси и кредит, месторабота – ЕТ“Алфа ВИ“, 

заемана длъжност – управител, трудов стаж – 36 години, оценител на цели 

държавни и общински предприятия, преобразувани или непреобразувани н 

търговски дружества; оценител на недвижими имоти, оценка на машини и 

съоръжения, активи – движимо имущество, методология, проблеми и аспекти. 

Емил Светославов Солачки – Благоевград, ул. „Менча Кърничева“ № 35 Б 

ет.3 ап., телефон за връзка – 0887 002 466, висше образование, специалност – 

„Горско стопанство“ и „Екология и опазване на околната среда“, професионална 

квалификация – „Оценка на гори и на земи от горския фонд“  и „Пазарът на 

дървесината“, месторабота – Държавно горско стопанство – Симитли, заемана 

длъжност – лесничей, трудов стаж . 12 години. 
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           11. Клас “Други съдебни експертизи” 
 

 

Анета Георгива Сталева, 8000 гр.Бургас, к.с. “Изгрев” бл.25 вх.4 ет.8 ап.9, 

тел. 056/52 45 90 и 0889 639 639, минен инженер-технолог, здравословни и 

безопасни условия на труд 

            Васил Дамянов Чобанов – гр. Симитли, ул.”Чобанци” № 21, телефон за 

връзка – 0899 942 665, инженер химик, специалност ергономия, допълнителна 

квалификация  безопасност и хигиена на труда  

 

  Веселин Крумов Чамев, гр.Благоевград, ул. “Тодор Александров” № 63-

а, дом. 83 56 77 и 0887 342 174,висше образование спец. разработка на полезни 

изкопаеми, доп. Квалификация – минен инженер, трудов стаж - 25 г., охрана на 

труда  в промишлеността, строителството и минното дело. 

 

            Виолета Стоянова Костова – гр.Благоевград, жк “Еленово” бл. 63 ап.1, 

телефон за връзка 073/89 74 51 и 0898 832 109, учител по френски език – 

преводач 

 

  Добри Спасов Пандурски – гр.София, жк “Сердика” № 12 вх.А ет.14 

ап.48, тел. 02/9153532 и 0896 686 490, висше образование специалност “Право”, 

работи в Комисия за защита на личните данни – стаж – 5 години, експерт в 

областта за защита на личните данни. 

 

  Любен Андреев Терзийски – гр.Благоевград, жк “Ален мак” бл. 39, вх.В 

ет.2, телефон за връзка 073/84 14 30 и 0888 720 755, специалност 

“Електротехника и Енергетика, Електроника, Електронна и компютърна 

техника,  допълнителна квалификация – безопасност на труда, магистър-

инженер по специалност «Съдебни инженерно-технически експертизи и 

техническа безопасност», притежаващ сертификат – «Правила за поведение при 

земетресение, наводнение и инциденти с опасни вещества», месторабота – 

Община Благоевград, заеана длъжност – експерт оп «Отбранително-

мобилизационна подготовка»,  

 

             

            Надежда Самоилова Палагийна, гр.Якоруда, ул. „Васил Левски” №5, тел. 

0888 0111 800, трудовоправни, застрахователни и осигурителни проблеми 

 

    Рая Тодорова Барбулска, 2700, гр.  Благоевград, ул.”Аргир Манасиев” 

№ 14 тел. 073/4 54 21, моб. 0887 362 128, начална педагогика – 23 години 

педагогически стаж. 
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              Асен Любенов Николов – Благоевград, жк Еленово, бл. 19 вх.А ет.3 

ап.7, с.Стоб, община Кочериново, тел. за връзка – 0895 775 272 и  0884 111 422, 

средно-специално образование, специалност – лесовъд, трудов стаж – 20 години 

Йордан Христофоров Владов – Благоевград, ул. “В.Мечкуевски” № 8, тел. 

за връзка 0887 002 448, висше образование, специалност – инженер по горско 

стопанство, трудов стаж – 36 години  

 

Димитър Петров Гешев – Разлог, ул.”Л.Каравелов” № 5, тел. 0887198 592, 

висше образование, специалност – инженер по горско стопанство, трудов стаж 

40 години. 

Исталиана Мирчова Стоилкова – Благоевград, жк “Еленово” бл. 94 вх.Б 

ет.2 ап.4, телефон за връзка – 0877 898 333, висше образование, специалност – 

водоснабдяване и канализация – мрежи и съоръжения, трудов стаж – 34 години. 

 Красимир Борисов Граченов – Банско, ул.”Дунав” № 17, телефон за 

връзка – 0899 334 488 и 0888 113 113, висше образование, Висша школа за 

подготовка на персонал за взривни работи, специалност  по ръчно огнестрелно 

оръжие, оръжие и боеприпаси, револвери и пистолети, газ-сигнално оръжие, 

боеприпаси за огнестрелно оръжие, ловно оръжие, пиротехника, специални 

взривни работи, годност на лекострелково оръжие, трудов стаж – 5 години. 

Димка Василева Попстоянова – Банско, ул.”Лазар Томов” № 8, телефон за 

връзка 0898 599 350, висше образование, специалност – специалист по руска 

филология и учител по руски език и литература, трудов стаж – 22 години. 

 Маргарита Сотирова Пишева – Благоевград, жк Еленово бл. 45 вх.А 

ап.20, адрес за кореспонденция – Сандански, ул. “Перун” № 3 А, телефон за 

връзка – 0746/3 67 65 и 0889 250 408, висше образование, специалност – 

технология на електрохимическите производства, квалификация – инженер-

химик, екология – опазване на околната среда – води и въздух, предотвратяване 

или намаляване на вредното въздействие върху околната среда от образуване и 

управление на отпадъците, употреба и съхранение на опасни химични вещества, 

трудов стаж – 41 години, консултант екология. 

Христина Чавдарова Цонева – Благоевград, жк “Еленово” бл. 5 вх.Б ет.7 

ап.19, телефон за връзка – 0886 840 569, висше образование, специалност – 

история, допълнителна квалификация от Университет Виена – класическа 

археология, археологически предмети, датиращи от поне 100 години, които са 

открити при разкопки и находки на суша или под водата археологически 

обекти, археологически колекции, трудов стаж – 6 години, месторабота – 

Регионален исторически музей. 

Велик Стоянов Сотиров – Петрич, ул.”България” № 60 вх.А, ет.1 ап.3, 

телефон за връзка – 0878 307 555, висше образование, специалност – Горско 

стопанство, квалификация – инженер по горско стопанство, трудов стаж по 

специалността 36 години, вписан в публичния регистър на физическите лица за 

упражняване на лесовъдска практика. 
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 Анелия Личева Иванова – Благоевград, ул. “Ангел Кънчев” № 10, телефон 

– 0884 705 632, висше образование, специалност – горско стопанство, 

специализация – стопанисване на гори, месторабота – “Югозападно държавно 

предприятие”ДП – заемана длъжност – главен експерт “Инвентаризация на 

горски територии – държавна собственост”, трудов стаж – 15 години. 

 Крум Лазаров Иванов – Благоевград, ул. Цар Иван Шишман” № 16 ет.3, 

телефон – 0889822 210 и 0878 544 394 висше образование, специалност – 

филмово и телевизионно операторство, , професионална квалификация – 

филмов и телевизионен оператор, месторабота – ЮЗУ “Неофит Релски” – 

Благоевград, заемана длъжност – преподавател по филмово и телевизионно 

операторство., трудов стаж – 11 години. 

Мая Иванова Кичева - София, ул. „Неофит Рилски“ № 25 ет.5  ап.14, 

телефон за връзка 0887 575 365, висше образование, специалност – молекулярна 

и функционална биология, квалификация – биохимик – клиничен химик,  

месторабота – „Проген“ ООД, заемана длъжност – управител и експерт, трудов 

стаж 24 години, молекулярно-генетична идентификация и определяне произход 

на животни и пол на птици; определяне състав и произход на хранителни 

продукти, суровини и фуражи, включително генно-модифицирани организми, с 

молекулярно-генитични методи. 

 Иван Николов Иванов – София, жк Лозенец, ул. „Митрополит Кирил 

Видински“ № 8, офис 2,телефон за връзка – 0878 162 064 и 02/816 20 64, висше 

образование, специалност – топлинна и масообменна техника – машинен 

инженер, месторабота – упражнява свободна професия като независим оценител 

и представител по индустриална собственост /патенти, марки и промишлен 

дизайн/, трудов стаж – 22 години; допълнителна квалификация – диплома за 

патентно-лицензионна дейност на изобретения и полезни модели; марки, 

географски означения и промишлен дизайн; оценка на права на интелектуалната 

и индустриалната собственост и други фактически отношения. 

Емил Светославов Солачки – Благоевград, ул. „Менча Кърничева“ № 35 Б 

ет.3 ап., телефон за връзка – 0887 002 466, висше образование, специалност – 

„Горско стопанство“ и „Екология и опазване на околната среда“, професионална 

квалификация – „Оценка на гори и на земи от горския фонд“  и „Пазарът на 

дървесината“, месторабота – Държавно горско стопанство – Симитли, заемана 

длъжност – лесничей, трудов стаж . 12 години. 

 Ибрахим Адем Молла – с. Филипово, община Банско, телефон за 

връзка – 0893 076 972, средно специално образование, специалност 

„механизация в горското стопанство“трудов стаж 11 години. 

 Експертиза в сферата на управление на здравеопазването 

Анатоли Михайлов Тачов – Благоевград, ул.”Шар планина” № 8, ет.3, 

ап.5, тел. за връзка – 0888 244 534, висше образование – медицина, специалност 

– лекар, трудов стаж – 13 години 

              


