Актуален списък на вещите лица към 16.01.2019 г., утвърден на основание чл.9, т.9 от
Правилника за прилагане на Закона за държавна финансова инспекция
№

Име, презиме и фамилия

Специалност

1

Албена Рускова Желязкова

Инженер по текстилна техника и технологии; магистър специалност
"Публични финанси"; сертификат за вътрешен одитор на НАССР система и
професионална квалификация за управление на земи и имоти

2

Ангел Стоилов Стоименов

Лекар, магистър по „Трансфузионна хематология“

3

Анушка Спасова Вальова-Колева

Строителен инженер; оценка на недвижими имоти

4

Атанас Върбанов Атанасов

Промишлено и гражданско строителство; оценка на недвижими имоти

5

Атанас Пенев Андонов

Строителен инженер; оценка на предприятия; оценка на недвижими имоти

6

Бонка Борисова Томова

7

Борислав Димитров Матакиев

8

Боряна Ангелова Чилева

Инженер по горско стопанство; магистър специалност "Стопански и финансов
контрол"; оценител на поземлени имоти в горски територии

9

Валентин Димитров Моллов

Инженер по пътно строителство; владее немски език писмено и говоримо

10

Ваня Димитрова Петрова

Специалности: "Счетоводство и контрол"; "Икономика на външната
търговия"; "Международни икономически отношения" и "Право"; оценителска
правоспособност за оценка на търговски предприятия, вземания, на права на
интелектуалната собственост и други фактически отношения

11

Васко Друмев Йорданов

Строителен инженер по транспортно строителство

12

Веселин Владиславов Василев

Машинен инженер; експлоатация на летателни апарати; оценител на машини
и съоръжения; магистър по финанси

13

Веселин Генов Чолаков

Електроинженер; проектантска правоспособност

14

Веселин Рашков Божков

Машинен инженер

15

Веска Вълкова Димитрова

Промишлено и гражданско строителство; оценка на недвижими имоти

16

Видка Димитрова Вълчева

17

Виолета Божидарова Божкова

18

Галена Георгиева Троанска

19

Георги Андонов Георгиев

20

Георги Воленов Кузов

21

Георги Сандов Николов

22

Георги Христов Недялков

23

Гергана Димитрова Маркова

24

Господин Маринов Михайлов

Магистър - строителен инженер

25

Гроздан Стоянов Цветанов

Инженер по конструкции на промишлени, жилищни и общински сгради;
оценка на недвижими имоти

26

Деян Георгиев Цонев

Оценителска правоспособност за оценка на недвижими имоти; машини и
съоръжения; търговски предприятия и вземания; оценка на права на
интелектуалната и индустриална собственост и други фактически отношения

27

Димитър Николаев Колев

Хидростроителство

28

Добрин Петров Петров

Строителен инженер по промишлено и гражданско строителство

Икономист; оценка на държавни и общински предприятия, недвижими имоти,
земеделски земи, цели предприятия и вземания
Строителен инженер по промишлено и гражданско строителство

Електроинженер; оценка на недвижими имоти; оценка на предприятия;
оценка на машини и съоръжения
Оценителска правоспособност за оценка на недвижими имоти; машини и
съоръжения; търговски предприятия и вземания; земеделски земи и трайни
насаждения
Икономист; оценка на недвижими имоти; оценка на предприятия
Хидроенергийно строителство; оценка на недвижими имоти; оценка на
предприятия
Оценителска правоспособност за оценка на недвижими имоти; търговски
предприятия и вземания
Магистър специалност "Финанси"; бакалавър специалност "Счетоводство и
контрол"; оценителска правоспособност за оценка на машини и съоръжения,
права на интелектуалната и индустриалната собственост, и други фактически
отношения
Икономист; оценителска правоспособност за оценка на: търговски
предприятия и вземания, на недвижими имоти, машини и съоръжения
Оценителска правоспособност за оценка на недвижими имоти; машини и
съоръжения; търговски предприятия и вземания

29

Драган Георгиев Ранчев

Строителен инженер по промишлено и гражданско строителство

30

Евгений Христов Ганчев

Инженер, оценителска правоспособност

31

Евгения Воленова Гачева

32

Елена Ангелова Ковачева

33

Елена Георгиева Кузова

34

Елена Маринова Цветкова

Оценителска правоспособност за оценка на недвижими имоти; търговски
предприятия и вземания
Промишлено и гражданско строителство; оценка недвижими имоти,
земеделски земи и трайни насаждения
Оценителска правоспособност за оценка на недвижими имоти; търговски
предприятия и вземания; финансови активи и финансови институции
Строителен инженер, специалност „Водоснабдяване и канализация“; пълна
проектантска правоспособност; оценка на недвижими имоти

35

Елка Русева Жекова

Д-р по икономика; спец. Управление и планиране; оценка на търговски
предприятия и вземания; вътрешен одитор в публичния сектор; практическо
прилагане на ЗОП и избягване на често допускани нарушения, механизми за
противодействие на корупцията; мониториг на проекти, анализ "разходиползи"; конфликт на интереси и проблеми при прилагането на Закона за
предотвратяване и установяване на конфликт на интереси

36

Ивайло Петров Иванов

Специалност “Промишлено и гражданско строителство“; специализация „Конструкции“

37

Иван Йорданов Иванов

Лесоинженер

38

Иван Кръстев Газепов

Машинен инженер; оценка на машини и съоръжения

39

Иван Стоянов Добрев

Инженер „Технология и управление на транспорта“

40

Иван Григоров Петрунов

Висше икономическо образование; магистър специалност "Счетоводство и
контрол"; професионална квалификация "Съдебно-счетоводни експертизи";
оценителска правоспособност за оценка на недвижими имоти; търговски
предприятия и вземания.

41

Йоланда Петрова Недева

Промишлено и гражданско строителство

42

Йордан Антов Иванов

Инженер химик; графолог

43

Йорданка Здравкова Ханджиева

Специалност „Водоснабдяване и канализация“

44

Катя Любов Шипочка

Икономист

45

Катя Евлогиева Еремиева-Лозанова

Маркетинг и мениджмънт; Счетоводство, финанси и контрол

46

Кирилка Кирилова Стойчева

Строителен инженер

47

Константин Николов Константинов

Промишлено и гражданско строителство; оценка на недвижими имоти

48

Красимир Маринов Иванов

Инженер – електрически централи; проектант; обследване за енергийна
ефективност на сгради и сертифициране на сгради

49

Красимира Георгиева Малакова

Инженер по обществено хранене

50

Къньо Антонов Антонов

Електротехника, пълна проектантска правоспособност

51

Ленко Христов Филипов

Пътно строителство; оценка на недвижими имоти; оценка на машини и
съоръжения; оценка на предприятия

52

Лиляна Димитрова ЯнковаГайдарджиева

Строителен инженер по промишлено и гражданско строителство

53

Мариана Христова Цекова

Строителен инженер; оценка на недвижими имоти; оценка машини и
съоръжения

54

Мария Костадинова Палагачева

Промишлено, гражданско и пътно строителство

55

Милка Димитрова Атанасова

56

Милка Енчева Енева

57

Митко Василев Делчев

Електроинженер; оценка на машини и съоръжения

58

Младен Стоянов Върбанов

Строителен инженер; промишлено и гражданско строителство; пълна
проектантска правоспособност

59

Нели Господинова Иванова

Строителен инженер - конструктор

60

Нели Иванова Недялкова

Икономист; магистър специалност "Право"; оценителска правоспособност за
оценка на: търговски предприятия и вземания и недвижими имоти

Инженер по промишлено и гражданско строителство; оценка на недвижими
имоти
Икономист; оценка на недвижими имоти; оценка на търговски предприятия и
вземания, на машини и съоръжения

61

Николай Георгиев Цонев

62

Николай Йорданов Илиев

Оценителска правоспособност за оценка на недвижими имоти; машини и
съоръжения; търговски предприятия и вземания; оценка на права на
интелектуалната и индустриална собственост и други фактически отношения;
финансови активи и финансови институции; земеделски земи и трайни
насаждения
Инженер - радиоелектроника; оценител на машини и съоръжения; сервиз и
монтаж на рентгенова апаратура

63

Николай Стефанов Николаев

Строителен инженер; оценка на недвижими имоти; проектант с пълна
правоспособност; обследване за енергийна ефективност; оценка на
земеделски земи, търговски предприятия, вземания и машини и съоръжения

64

Олег Димитров Радев

Строителен инженер по технология на строителството; строителство и
архитектура

65

Петко Ангелов Романов

Машинен инженер; оценка на машини и съоръжения

66

Петър Ганчев Гатев

Машинен инженер; икономист; оценка на машини и съоръжения; оценка
недвижими имоти

67

Петър Павлов Алексов

Автоматизация на производството

68

Петър Павлов Пекарек

Инженер по геодезия фотография и картография

69

Пламен Захариев Иванов

Архитектура

70

Пламен Иванов Кривошапков

Строителен инженер по промишлено и гражданско строителство; оценител на
недвижими имоти

71

Райна Йорданова Николова

Промишлено и гражданско строителство

72

Румен Петров Илиев

Машинен инженер

73

Румяна Миткова Стоянова

Машинен инженер; оценка на машини и съоръжения и цели предприятия

74

Руслан Иванов Райчев

Строителен инженер по промишлено и гражданско строителство; "Икономика,
организация и управление на научноизследователска и развойна дейност";
оценител на недвижими имоти

75

Силвия Йотова Тодорова

76

Соня Георгиева Ватева

77

Станислав Георгиев Момов

Транспортно строителство; оценка на недвижими имоти

78

Станимир Божидаров Станчев

Строителен инженер по промишлено и гражданско строителство; оценител на
недвижими имоти

79

Стойчо Сладомиров Христов

Електротехника и микроелектроника; специалност "Медицинска електроника"

80

Стоян Любенов Каракиров

Строителен инженер; оценка на недвижини имоти

81

Таня Димитрова Диманова

Инженер - химик, оценка на качество на атмосферния въздух, повърхностни
води, опасни вещества, производствени, строителни и опасни отпадъци

82

Таня Стоянова Бачовска

83

Тодор Маринов Христов

84

Федорина Евгениева Кондева

Строителен инженер; оценка на недвижими имоти

85

Хараламби Йонков Петров

Машинен инженер; оценка на недвижими имоти; оценка на машини и
съоръжения; оценител на гори, земи и цели предприятия

86

Христина Стефанова Йорданова

Строителен инженер; оценка на недвижими имоти; оценка на предприятия

87

Цвета Василева Вълчева

Електроинженер; юрист; оценка на недвижими имоти; оценка на машини и
съоръжения

88

Цветана Георгиева Ангелова

Строителен инженер; инженер по хидромелиоративно строителство; оценка
на земеделски земи и трайни насаждения; оценка на недвижими имоти

Инженер-химик; оценка на права на интелектуалната и индустриална
собственост и други фактически отношения; оценка на търговски предприятия
и вземания; оценка на машини и съоръжения
Математик; сътрудник в бизнес услуги; програмист - аналитик; софтуерни
разработки, мрежи, интернет

Електроинженер; икономист; оценка на предприятия; оценка на машини и
съоръжения; оценка на недвижими имоти
Лесоинженер; оценка на недвижими имоти, машини и съоръжения; оценка на
предприятия

