Европейски социален фонд 2007-2013 г.
Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”
МИНИСТЕРСТВО НА ТРУДА И СОЦИАЛНАТА ПОЛИТИКА
АГЕНЦИЯ ЗА СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ

Одобрил ..................
Ивайло Иванов
Изпълнителен директор

СПИСЪК НА ВЪНШНИТЕ ОЦЕНИТЕЛИ
съгласно чл.17, ал.1 от ПМС 121/31.05.2007г. на Агенция за социално подпомагане

№

име, презиме и фамилия

професионално
направление

научна степен или звание

1

Александър Крумов Куманов

политически науки

н/п

магистър международни отношения; опит в оценка на проектни предложения;

2

Александър Теодоров Алексиев

хранителни технологии

н/п

магистър - технология животинските хранителни продукти; консерви и ОХ; допълнителна квалификация национална и международна сигурност; опит в оценяването и провеждането на процедури по ЗОП;

3

Андрей Горанов Горанов

икономика

н/п

бакалавър по икономика, магистър по бизнес администрация; опит като оценител на проекти

4

Анелия Любенова Цветанова

медицина

н/п

бакалавър по здравни грижи, с професионална квалификация ръководител на здравни грижи

5

Анна Петрова Иванова

икономика

н/п

магистър по икономика, специалност - планиране и прогнозиране на икономическите системи;
макроикономист, опит като финансов консултант и финансово-икономически анализ;

6

Антоний Найденов Гълъбов

социология

7

Атанаска Минова Бонева

социални дейности

н/п

магистър по социални дейности с втора специалност административен мениджмънт

8

Бонка Петрова Стоянова

социални дейности

н/п

магистър по специалност клинична социална работа, опит в областта на социалните дейности;

9

Бранимир Петров Бонев

икономика

н/п

магистър по специалност финанси с професионална квалификация икономист - финансист; богат опит в
областта на счетоводството, опит по ЗОП;

10

Васил Иванов Зарков

науки за земята

н/п

магистър по география-регионално развитие и управление, магистър по специалност география;
професионална квалификация - европейска икономическа интеграция;

11

Васка Николова Каптебилова

хранителни технологии

н/п

инженер-технолог; мениджмънт, маркетинг и реклама, проектант технологии, инженеринг и реинженеринг
технологии в ХВП

12

Венелина Лъчезарова Богданова

социални дейности

н/п

магистър по социални дейности, със специализация мениджмънт на социалните дейности;

13

Венета Христова Фъкева

социални дейности

научен сътрудник

14

Весела Атанасова Велева

икономика

н/п

15

Весела Божидарова Тодорова

политически науки

н/п

бакалавър по политология -международни отношения, история; магистър по европейска интеграция;

16

Весела Веселинова Козлева

филология

н/п

специалист по немска филология и учител по немски език и литература; следдимпломна квалификация мениджър

кратка професионална биография

доцент, доктор по социология, ст.
богат опит в областта на социологията; опит в оценка на проекти;
н. сътрудник втора степен

магистър, социален мениджмънт, трудово и социално законодателство; участие в комисии по ЗОП за
извършване на административна и финансова оценка за нуждите на социалните дейности;
икономист-счетоводител, изготвяне на стратегически и планови документи: анализи и прогнози; опит като
оценител
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17

Галина Миткова Георгиева

архитектура, строителство и
геодезия

н/п

строителен-инженер по транспортно строителство - магистър; опит в оценка;

18

Георги Милков Димитров

филология

н/п

магистър - българска филология; познания в сферата на финансовите инструменти на ЕС, участие в
оценка на програми и проекти;

19

Даниел Иванов Стоянов

право

н/п

юрист, опит в оценка;

20

Деница Георгиева Николова

туризъм

н/п

магистър туризъм; опит като външен оценител;

21

Десислава Георгиева Стоилова

икономика

доктор

22

Десислава Маринова Беркова

икономика

н/п

магистър - икономист по специалност маркетинг и мениджмънт;

23

Десислава Маринова Илиева

филология

н/п

магистър - езиковед - преводач; опит в оценки на проекти и програми;

24

Десислава Първанова Денкова

електротехника, електроника и
автоматика

н/п

магистър по специалност автоматика и системотехника, с професионална квалификация инженер по
автоматика и системотехника;

25

Диана Атанасова Русева

психология

н/п

магистър - психолог; опит в социалните дейности и практики и предоставянето на социални услуги за деца и
семейства;

26

Диана Василева Павлова

филология

н/п

магистър по български език и литература и преподавател в средните училища;

27

Диана Динкова Аладжова-Димитрова

икономика

н/п

магистър - икономика и управление на транспорта, професионална квалификация право;

28

Диана Златкова Петкова

икономика

н/п

бакалавър по специалност финанси, магистър по специалност МИО; опит като финансов анализатор;

29

Диана Илиева Ангелова

психология

н/п

психолог и преподавател по психология в средните училища с втори допълнителен предмет история;

30

Диана Стефанова Русева Митова

педагогика

н/п

магистър, допълнителна професионална подготовка по логопедия, опит в обучението и възпитанието на
деца от начална степен, опит като ръководител на социално-педагогическа дейност;

31

Дина Лозанова Кирилова

математика

н/п

магистър по математика, с проф. квалификация системорганизатор; опит в работа с деца в горен курс като
преподавател, работа с деца със здравословни проблеми; опит като технолог- програмист;

32

Дойчин Альошев Стоянов

администрация и управление

н/п

бакалавър по публична администрация; богат опит като външен оценител на проектни предложения;

33

Донка Иванова Михайлова

икономика

н/п

магистър по икономика, квалификация икономист-финансист, специалност - финанси, кредит и
застрахователно дело;

34

Дора Василева Мирчева-Димитрова

медицина

кандидат на медицинските
науки, доктор по медицина

35

Ева Симеонова Радева

право

н/п

36

Елгина Йорданова Величкова

машинно инженерство

научен сътрудник III-І степен

37

Елена Николова Цолова

физически науки

научен сътрудник II степен

38

Емилия Владимирова Гарванска

психология, история

н/п

бакалавър по специалност психология, с проф. квалификация специалист по психология и учител; магистър
- специалист по история учител по история;

39

Зоя Лазарова Пехльова

психология, философия

н/п

магистър - психолог; магистър - философ и преподавател по история; удостоверение за проф. обучение квалификационен курс по програма " управление и предоставяне на услуги за деца и семейства в
общността";

кратка професионална биография

магистър по специалност финанси; преподавател; банково дело и публични финанси; опит като оценител;

богат опит в областта на здравеопазването, придобит в страната и чужбина; опит като оценител на
проектни предложения;
магистър право, опит в областта на правото; опит като оценител на проектни предложения;
магистър, машинен - инженер; конструктор, участва в разработки за организация и управление на
машиностроенето, електрониката и леката промишленост;
магистър, физик, специалност - физика на полупроводниците; опит в оценка на проектни предложения;
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40

Зоя Стоянова Йосифова

икономика

н/п

41

Ива Стефанова Касабова

икономика

н/п

42

Иван Христов Янков

социални дейности

н/п

43

Камелия Михайлова Златанова

икономика / педагогика

н/п

магистър по специалност мениджмънт на регионалното развитие, с проф. квалификация по мениджмънт на
регионалното развитие; магистър - начален учител; опит в социалните дейности;

44

Катерина Трайкова Георгиева

право

н/п

магистър по специалност право, с професионална квалификация юрист;

45

Кирил Петров Ангелов

машинно инженерство /
информатика / администрация и
управление

46

Красен Семков Краев

социални дейности

н/п

бакалавър по специалност социални дейности, с професионална квалификация социален работник;

47

Красимир Иванов Станков

икономика

н/п

магистър по специалност икономика на индустрията, специализация производствен мениджмънт

48

Красимира Бранимирова Банова

икономика

н/п

бакалавър по специалност икономика на кооперациите

49

Кристина Благоева Христова

икономика

н/п

магистър по специалност счетоводство и контрол; бакалавър по специалност туризъм; опит в областта на
счетоводството;

50

Любомир Василев Любомиров

икономика

н/п

магистър - икономист по специалност прогнозиране и планиране на икономическите системи;

51

Маргарита Борисова Гиргинова

филология

н/п

магистър - специалист по български език и литература; бакалавър - социално управление;

52

Маргарита Великова Атанасова

икономика

н/п

53

Маргарита Иванова Дукиду

електротехника, електроника и
автоматика

н/п

магистър - инженер по радиоелектроника, специалност изчислителна тухника;

54

Маргарита Любомирова Ангелова

машинно инженерство

н/п

магистър машинен инженер, специалност механично уредостроене; квалификация по мениджмънт и
маркетинг

55

Маргарита Пеева Пеева

социални дейности / политически
науки

н/п

магистър по социални дейности, втора специалност психология; магистър по Европейска интеграция;

56

Мариана Георгиева Петрова

политически науки

н/п

магистър политолог, специалност политология; допълнителна квалификация - журналистика;

57

Марина Димитрова Стефанова

право

н/п

магистър по специалност право, специализация правораздаване, публична администрация, международно
право и международни отношения;

58

Мария Георгиева Герганова

политически науки / биологически
науки

н/п

магистър по европейска интеграция; магистър - биолог със специализация лечебни растения; опит като
оценител;

59

Мария Кирилова Илчева

икономика

н/п

магистър по икономика, икономист-мениджър, професионална квалификация по търговско и европейско
право;

60

Мария Костадинова Тошева

машинно инженерство

н/п

магистър - машинен инженер, хонорован преподавател, конструиране на облеклото; опит като външен
оценител;

кратка професионална биография
магистър - икономист, специалност финанси и кредит и специализация банково дело; доп. Квалификация курс по счетоводство и автоматизация на счетоводството;
магистър по специалност стопанско управление, професионална квалификация - оперативен счетоводител;
професионална квалификация организатор по фирмен маркетинг и мениджмънт, сертификати за вътрешен
одитор и специалист по безопасност на храните;
бакалавър по специалност социална педагогика, с проф. квалификация социален педагог; в момента магистратура по психология; умения за работа с деца и възрастни с увреждания;

доцент, д-р на ик. науки, д-р по магистър - машинен инженер по специалността технология на машиностроенето и металорежещите
автоматизация
машини; магистър по приложна математика и информатика; магистър по публична администрация;

бакалавър по международни отношения, семестриално завършила - специалност счетоводство и контрол

3

№

име, презиме и фамилия

професионално
направление

научна степен или звание

61

Мария Няголова Няголова

педагогика

н/п

магистър по педагогика с допълнителна квалификация - клинична и консултативна психология,
дългогодишен опит в областта на пихологията;

62

Мартин Петков Петков

право

н/п

магистър по право и професионална квалификация юрист, специализация правораздаване, международно
право и международни отношения; опит като член на оценителни комисии;

кратка професионална биография

63

Мила Спасова Герджикова

социални дейности

н/п

бакалавър по социална педагогика и професионална квалификация социален работник; магистър по
социални дейности и професионална квалификация социален работник, специализация мениджмънт на
социалните дейности

64

Милена Георгиева Бахчаванова

химически науки

н/п

магистър, инженер-химик, допълнителни квалификации - външен одитор Интегрирани системи за
управление, мениджмънт на качеството, икономика на качеството, системи за управление на
здравословните и безопасни условия на труд; опит като външен оценител

65

Милена Ивова Илиева

педагогика / социални дейности

н/п

бакалавър по специална педагогика и професионална квалификация педагог и учител в специални
училища; магистър по социални дейности, специализация мениджмънт на социалните дейности;

66

Милена Красимирова АнгеловаВладимирова

икономика / социални дейности

н/п

магистър по специалност публични финанси, магистър социални дейности и административен мениджмънт

67

Мира Йорданова Коларова

икономика

н/п

магистър -външна търговия; опит като оценител на проекти

68

Мирела Стоянова Лазарова

икономика

н/п

69

Надежда Георгиева Йорданова

право

н/п

70

Надежда Такова Лазарова

икономика

н/п

71

Надя Василева Бонева

машинно инженерство

н/п

магистър по специалност Международни икономически отношения; опит като оценител на проектни
предложения;
магистър по право, познания и опит в прилагането на Европейското право; опит в оценки на проекти и
оферти по ЗОП
магистър по специалност финанси и кредит, специализация банково дело; богат опит в областта на
финансите
машинен-инженер, магистър по топлинна и масообменна техника, опит като оценител;
магистър по специалност педагогика, кквалификация специалист по педагогика, преподавател и
възпитател; специализация по социална педагогика

72

Наталия Герасимова Христова-Михайлова

педагогика

н/п

73

Наталия Димитрова Костадинова

социални дейности

н/п

74

Наталия Ненова Дичева

икономика

н/п

75

Неделчо Иванов Неделчев

психология

н/п

76

Недка Ганчева Дражева

хранителни технологии

н/п

магистър - инженер технолог, следдипломна квалификация -Управление на качеството в хранителновкусовата промишленост;

77

Нели Георгиева Митева

химически науки

н/п

инженер-химик, магистър по специалността технология на каучука и пластмасите; участвала в процедури по
оценка на проекти;

78

Николай Йорданов Георгиев

икономика

н/п

магистър по счетоводство и контрол, с професионална квалификация икономист-счетоводител; участие в
оценителна комисия за финансова и техническа оценка на проектни предложения;

79

Николай Петров Тодоров

транспорт / икономика

н/п

дипломиран инженер - икономика на транспорта и съобщенията; следдипломна квалификация - външна
търговия и международно право; богат опит като външен оценител;

80

Николина Неделчева Иванова

педагогика

н/п

магистър по социална педагогика, с квалификация специалист по социална работа; професионално
обучение по управление на социални услуги за деца и семейства; богат опит в областта на социалните
услуги;

магистър по специалност социални дейности, опит в областта на социалните услуги
магистър по специалност европейска интеграция, специализация - икономическа интеграция на ЕС;
бакалавър по специалност международни икономически отношения; опит като външен оценител;
магистър по психология, педагогическо и психологическо консултиране на ученици, учители и родители;
опит като оцентел на проекти
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81

Панко Стефанов Панков

икономика

н/п

82

Петко Ненков Салчев

медицина / икономика

доцент, доктор

83

Петър Стоянов Петров

спорт

н/п

магистър по специалност физическа култура, управление на спортната тренировка, формиране на знания,
умения и навици по физическа култура;

84

Пламен Николов Петров

педагогика / икономика

н/п

магистър по специалност социална педагогика, магистър-специалност: икономика и управление на
транспорта,с квалификация - икономист по транспорта;

85

Райна Господинова Йовчева

филология

н/п

магистър по специалност английска филология; специализации и опит придобити в страната и чужбина;

86

Рени Томова Иванова

хранителни технологии

н/п

магистър - инженер-технолог по специалност технология на ферментационните и микробиологични
производства; специализация по мениджмънт и реклама; експерт по одит;

87

Румяна Любенова Хубева

архитектура, строителство и
геодезия

н/п

магистър по специалност архитектура, с придобита квалификация архитект; квалификация - фасилити
мениджмънт и управление на недвижима собственост;

88

Светла Георгиева Недева

икономика / социални дейности

н/п

магистър по стопанско управление; магистър по социални дейности, с втора специалност
здравноосигурителни системи; опит като външен оценител;

89

Симона Боянова Костова

машинно инженерство / икономика

н/п

магистър - машинен - инженер по специалност техника и технология на текстил и облекло, допълнителна
квалификация: правоспособност на редовен учител по инженерни дисциплини; магистър по специалност
маркетинг и мениджмънт; опит като външен експерт;

90

Славка Кирилова Павлова

архитектура, строителство и
геодезия / компютърна техника

н/п

магистър - строителен инженер по специалност промишлено и гражданско строителство; магистър
програмен инженер, специалност изчислителна техника и изкуствен интелект в програмирането;
следдипломна квалификация патентно право и международни патентни правни норми;

91

Снежана Начкова Вунцова

икономика / администрация и
управление

н/п

магистър по специалност публична администрация; магистър по икономика; участие в оценителни комисии;

92

Снежанка Петрова Никленова-Денкова

архитектура, строителство и
геодезия / компютърна техника

н/п

магистър - строителен инженер по специалност технология и механизация на строителството,
професионална квалификация - компютърни технологии;

93

Соня Малинова Ангелова

електротехника, електроника и
автоматика / икономика

н/п

магистър инженер по електроника и автоматика; магистър по специалност счетоводство и контрол;
допълнителна квалификация: мениджмънт на персонала; опит като оценител;

94

Станислав Вътков Червенков

икономика

н/п

магистър по специалност публични финанси; професионална квалификация по специалност право; опит в
областта на финансите;

95

Стела Димитрова Димкова

инженерство / социални дейности

ст. научен сътрудник II степен

96

Стефан Веселинов Попов

икономика / екология

кратка професионална биография
магистър по специалността научна организация на управленческата дейност, с квалификация - икономисторганизатор; външен експерт - участие в комисии;
магистър по медицина, магистър по специалност финанси; богат опит в областта на здравеопазването,
придобит в страната и чужбина; преподавател по здравно и социално осигуряване; опит като експертоценител;

магистър - инженер-агроном по специалност лозаро-градинарство; магистър по специалност социални
дейности;

н/п

магистър по специалност стопанско управление, професионална квалификация - мениджър; магистър по
специалност - екология и опазване на околната среда, с професионална квалификация - инженер химик;
удостоверение за европейска магистърска степен по опазване на околната среда и устойчиво развитие;
опит като външен експерт оценител;

97

Стефан Иванов Папукчиев

машинно инженерство

н/п

магистър - машинен инженер по специалност ТМММ, опит като конструктор на агрегатни машини,
инструментална екипировка и средства за автоматизация на труда, опит като преподавател по физика и
математика;

98

Таня Стефанова Врайкова

компютърна техника /
администрация и управление

н/п

магистър по специалност компютърна техника, с професионална квалификация инженер по компютърна
техника; магистър по специалност публична администрация

99

Татяна Кирилова Друмева

икономика

н/п

магистър икономист-счетоводител, специалност счетоводна отчетност; следдипломна квалификация по
финансов и митнически контрол;
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кратка професионална биография

100

Татяна Стойкова Стойкова

икономика

н/п

магистър по специалност счетоводство и контрол, сертификат - вътрешен одитор; богат опит в областта на
финансите;

101

Теменужка Димитрова Тодорова

социални дейности

н/п

магистър по специалност социални дейности, втора специалност здравноосигурителни системи;

102

Теодора Мартинова Колева

психология

н/п

магистър по специалност психология, специализации: психология на развитието, образованието и
културата; клинична и консултативна психология;

103

Тодор Генчев Тодоров

машинно инженерство

н/п

магистър по специалност машиностроителни технологии и мениджмънт, с професионална квалификация
машинен инженер-мениджър, специализация технология на металообработването и машиностроенето;
квалификации: одитор на системи по качеството, мениджър по качеството;

104

Тодор Иванов Младенов

икономика

н/п

магистър по специалност международни икономически отношения; опит като оценител;

105

Тодорка Димитрова Атанасова

икономика

н/п

магистър икономист специалност икономика и организация на материално-техническо снабдяване,
допълнителна професионална подготовка по придобиване на педагогическа правоспособност, обучение за
пполучаване на нова професионална подготовка по английска филология;

106

Христина Вичо Стойкова

право / администрация и
управление

н/п

магистър по специалност право, с професионална кваификация юрист; магистър по специалност публична
администрация; участие в оценителни комисии;

107

Христо Луков Шиндаров

икономика

н/п

магистър по специалност счетоводство и контрол, със специализация счетоводство

108

Христо Пламенов Панайотов

икономика

н/п

магистър по публични финанси, опит като финансов анализатор;

109

Цветанка Владимирова Цачева

химични технологии

н/п

магистър - инженер химик по специалност технология на силикатите; участие в комисия за провеждане
процедура за обществени поръчки;
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