Списък с външни оценители на проектни предложения по ОПРР
№

Име

Специалност

Професионален опит

Дата на включване
в списъка

1 Ирена Маринова

Икономика

Разработване на програми и проекти,
2008
подпомагащи регионалното развитие.
Консултантска и информационна дейност

2 Ангел Ангелов Кочев

Инженер по пожарна и аварийна
безопасност

Консултантска и проектантска дейност в
областта на пожарната безопасност,
търговско представителство

3 Анита Лазарова Рахова

Икономист, специалност „Финанси” Главен експерт, Министерство на
образованието, младежта и науката,
Дирекция “Финанси”

4 Анна Петрова Иванова

Икономист

Управление на инвестиционни проекти на 20.10.2009
търговски дружества, изготвяне на
документация и/или оферти по ЗОП за
търговски дружества, консултантски услуги
при изготвяне на проектни предложения
по оперативните програми на
Структурните фондове

5 Атанас Атанасов

Социални дейности

Старши експерт „Управление на
инвестиционни програми и проекти”,
община Тунджа. Опит в изготвяне и
управление на проекти.

2008

6 Божидар Илиев Генов

Строителен инженер; икономист

Организиране, контролиране и
финансиране на прединвестиционни
проучвания и проекти за недвижими
имоти, пътни обекти, независим
строителен надзор

20.10.2009

7 Бойко Пеев

Водоснабдяване, канализация и
пречистване на водите

Опит в управление качеството на околната 2008
среда и водите. Изготвяне на оценки на
инвестиционни проекти по въздействие
върху околната среда

8 Борис Димитров Опанов

Икономист - Международен
бизнес мениджмънт

Управление на проектни предложения,
финансиране със средства от ЕК

9 Валентин Чавдаров

Икономика

Консултант на свободна практика. Опит в 2008
изготвянето на икономически и финансови
анализи.

10 Валентина Мермерска

Строителство и архитектура

11 Ваня Стратиева

Семейно консултиране

Проучване и проектиране по част
„архитектурна”
Главен експерт, отдел “Национални
програми и проекти”, ДАЗД

12 Васил Иванов Вутов

Икономист

13 Васил Тодоров Ненов

Строителен инженер, специалност Управление на инвестиционни проекти на 20.10.2009
„Хидромелиоративно
търговски дружества; Изготвяне на
строителство”
документация по ЗОП за търговски
дружества. Консултант проектиране и
строителство

14 Виолета Колева Комитова

Архитектура

15 Владимир Пеневски

Публична администрация;
Финанси

16 Вяра Ганчева

Социология

17 Галина Миткова Георгиева

Архитектура, строителство и
геодезия

20.10.2009

20.10.2009

20.10.2009

2008
18.2.2010

Консултантски услуги, строителен надзор в 2008
проектирането и строителство

Опит в областта на инвестиционното
20.10.2009
проектиране, градоустройството и
урбанизма
Изготвяне на тръжна документация
2008
съгласно българското законодателство за
възлагане на обществени поръчки,
изготвяне на анализи, проучвания и
стратегически документи на местно и
регионално ниво, изготвяне на програми
за обучение, опит в оценката на проектни
предложения
Лектор и треньор в областите: социални
2008
проекти, европейски фондове и програми,
проектен цикъл, управление на проекти,
връзки с обществеността, общински
политики, Местен дневен ред 21,
регионално устойчиво развитие и
стратегическо планиране
Техническо подпомагане за
2008
бенефициерите (общини, НПО) при
подготовката на тръжни досиета и
мониторинг на изпълнението на тръжните
процедури. Опит в оценка на проектни
идеи, необходимото проектиране и
подготовка на всички разрешителни, които
са свързани с развитието на местната
инфраструктура. Оценка на
възможностите за финансиране
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18 Георги Василев Христев

Електроинженер

19 Гергана Василева Цонкова

Архитектура

20 Гея Кривошиева

Счетоводство и контрол

21 Гинка Стоименова

Строителен инженер по
промишлено и гражданско
строителство

22 Даниел Иванов Търсанков

Архитектура

Архитектурни и инженерни дейности и
технически консултации

23 Даниел Панчев

Счетоводство, Финанси,
Организационно поведение,
Управление на човешките
ресурси,
МИО-Управление
на
международни проекти

Обучение и управление на човешки
2008
ресурси.Подбор на персонал.
Управление на проекти и обучения, опит в 2008
оценка и мониторинг на проекти,
финансирани от ЕС. Опит в областта на
планиране и развитие на туризма

25 Диана Аладжова Димитрова

Икономика на транспорта

Управление на проекти и обучения,
Подготовка и изпълнение на рекламни и
промоционални кампании

2008

26 Диана Златкова Петкова

Икономист - Финанси,
Международни икономически
отношения

Подготовка и участие в изпълнението на
проектни предложения, финансирани от
Структурните фондове и други програми
на Европейския съюз, участие в
изготвянето на секторни анализи и
проучвания, тръжна документация,
консултации на публични институции

20.10.2009

27 Диана Маринкева

Икономика на промишлеността

Оценка и реализирани на инвестиционни 2008
проекти и стопански диагностики в леката
промишленост

28 Дилян Василев

Маркетинг

Изготвяне на регионални икономически
2008
анализи за БНБ, провеждане на
проучвания сред местните банки
институции и фирми по отношение
икономическите условия и състоянието на
бизнес средата. Анализиране на
статистическа информация по отношение
на регионалните икономически
индикатори.

29 Димитрина Костова Христова

Икономика – счетоводство и
контрол

Консултиране, разработване и управление 2008
на проекти по оперативните програми,
изготвяне на финансово икономически
анализи, анализ „ползи – разходи”

30 Димитър Георгиев Милчев

20.10.2009

31 Димитър Тодоров Кръстев

Икономист, специалност „Финанси” Подготовка на проекти в областта на
околната среда, икономическото и
регионалното развитие
Строителен инженер по
Консултант и Ръководител на екипи за
железопътно строителство
строителен надзор на обекти от пътно и
улично строителство, мостове, подпорни
стени и др.

32 Дочка Андреева Филипова

География и туризъм

Консултантски услуги в областта на
туризма и опазване на околната среда,
Изготвяне на рекламни и образователни
материали за отделни туристически
обекти, маркетинг на националния
туристически пазар.

2008

33 Драгомир Константинов

Макроикономика

Консултант на свободна практика,
Сертифициран обучител за политики на
ЕС; Сертифициран модератор, опит в
оценката на проектни предложения

2008

24 Деница Николова

2008
Координатор производство. Опит в
изготвяне на технически задания за
проектиране на обекти и количествени
сметки.
Инвестиционно проектиране по част
20.10.2009
"Архитектура"
Опит в управление, мониторинг и одит на 2008
проекти, финансиране по донорски
програми на ЕС.
Подготовка на техническата част и КСС на 2008
инвестиционни проекти на техническата
инфраструктура и такива свързани с
устройственото планиране и
строителството. Технически ръководител
на инвестиционни проекти в областта на
промишленото , гражданското и
инфраструктурно строителство и
разрешителния режим на строителния
процес. Компетенции в инвестиционния
процес и строителния надзор по време на
строителството
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2008

20.10.2009

34 Ева Радева

Право

професионален опит в областта на
2008
правото, съдебната система,българското
и европейското антикорупиционно
законодателство.Правно оценяване на
институционалната рамка за отделни
професионални единици,занимаващи се с
приватизация,концесии и обществени
поръчки. Провеждане на обучение на
обучители с цел постигане прозрачност на
национално и местно ниво в публичната
администрация.

35 Евгения Борисова

Икономика

Главен експерт, Министерство на
земеделието и храните

2008

36 Евгения Киселинова

Строителен инженер по
транспортно строителство

Опит в пазарни оценки на недвижимо
имущество, машини и съоръжения.

20.10.2009

37 Екатерина Папен

Строителен инженер - Конструкции Сертифициран експерт по енергийна
2008
ефективност и сертифициране на сгради.
Опит в проектиране и технически контрол
на инвестиционни проекти - част
„Конструктивна” за административни,
обществени, спортни и жилищни сгради

38 Елена Атанасова

Право

Директор, дирекция “ Програми,
европейска интеграция и международно
сътрудничество" към ДАЗД

39 Ема Фиденова Енева

Екология

Външен експерт за оказване на
2008
методическа помощ по програма ЛИДЕР,
Координиране на дейностите в сферата на
устойчивия туризъм и земеделие,
подготовка, организиране и провеждане на
обучение
Регионален координатор в Главна
20.10.2009
дирекция "Структурни фондове и
международни образователни програми"
на МОН

40 Емилия Александрова Николова Физика и математика

2008

41 Жечо Матеев Жечев

Машинен инженер – икономика и
организация

Изготвяне на финансови анализи, бизнес 2008
планове и оценка нуждите за
кандидатстване по национални и
международни програми.Подготовка на
пакети документи за обявяване на тръжни
процедури по ЗОП/ НВМОП/ ПМС 55

42 Здравко Сечков

Икономист по счетоводната и
финансово-контролната дейност

Разработване и управление на проекти,
изготвяне на анализи и проучвания

43 Златина Карова-Михайлова

Право

44 Зорница Христова Димитрова

Социални дейности

Координиране, разработване, изпълнение 2008
и управление на международни проекти и
разработки, обучител по европейски
проекти, публично-частно партньорство и
др.
Главен инспектор, Агенция за социално
2008
подпомагане

45 Зоя Стоянова Йосифова

Икономист - Финанси и кредит

46 Ива Якимова

Маркетинг и мениджмънт;
Културен туризъм

Опит в работата по приватизационни
проекти, организиране и провеждане на
търгове.
Експерт в Министерството на
икономиката, туризма и енергетиката

47 Иван Алексиев Кирмин

Инженер по промишлено и
гражданско строителство

Инвестиционно проектиране. Подготовка и 20.10.2009
управление на инвестиционни проекти.

48 Иван Давидов

Европейска интеграция

Опит в осъществяване на мониторинг и
оценка на проекти, финансирани от ЕС.
Организиране и провеждане на
обучителни семинари и конференции

2008

49 Иво Стефанов Стефанов

Юрист

Консултации, юридически услуги и
обслужване на физически и юридически
лица, разработване на финансовоикономически и правни проекти

20.10.2009

50 Соня Ботева

Строителен инженер - пътища

Участие в тръжни процедури,
2008
финансирани от ЕС. Изготвяне на тръжни
документации за проекти, финансирани от
програма ФАР, познания по прилагане на
договор ФИДИК.

51 Илияна Борисова Филипова

Икономист

Управление на проекти, участие в
оценителни комисии за оценка на
проектни предложения, финансирани от
бюджета на ЕС
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2008

20.10.2009

2008

2008

52 Илия Илиев

Геодезия, картография,
земеустройство

Преподавател. Ръководител на
2008
геодезически групи. Опит в оценката на
проектни предложения, финансирани от
бюджета на ЕС; Независим експерт към
АОП
Финансов експерт в Съвместен технически 2008
секретариат по програма
„Добросъседство: България-Сърбия”. Опит
в консултирането на бенефициенти по
грантовите схеми относно финансови
казуси, финансов мониторинг, проверка на
документи, потвърждаване на разходи по
финални отчети.

53 Лилия Димитрова

Машиностроене

54 Светла Христова

инженер - специалност “Геодезия
,фотограметрия и картография”

Извършване на експертни оценки на
2008
недвижими имоти, машини и съоръжения,
предложени като обезпечение на кредит.
Анализ на инвестиционни проекти –
параметри, срокове, пазарни и строителни
цени, впоследствие контрол по
изпълнението на проекта по видове СМР и
етапи.

55 Ирена Бонева

Бизнес администрация

Управление, мониторинг и оценка на
2008
проекти. Опит в разработване на методики
и извършване на анализи

56 Кръстина Галова

Икономика на селското стопанство Финансов консултант.Опит в разработка и 2008
управление на проекти, финансирани от
европейски фондове.

57 Лучия Егалинова Илиева

Инженер по електроника, магистър Бизнес – консултации; разработка и
по икономика и бизнес
управление на проекти; образователна и
администрация
квалификационна дейност.

20.10.2009

58 Люба Светлозарова Рулинска

Инженер по промишлено и
гражданско строителство

Проектиране на сгради и съоръжения,
инвеститорски контрол

20.10.2009

59 Магдалена ДимитроваМакавеева

Икономист - Международни
икономически отношения

Опит в областта на финансовите анализи 20.10.2009
и прогнози, както и в областта на
комуникациите. Подготовка на
комуникационни стратегии и проекти

60 Мария Ралева Минкова

Международни икономически
отношения

Оценка и подбор на проекти за
финансиране в областта на опазване на
околната среда. Подготовка на тръжна
документация за провеждането на
процедури за избор на изпълнители по
одобрени за финансиране проекти.

61 Марияна Манолева

Електронна техника и
Опит в подготовка на документи на
2008
микроелектроника;
кандидати за субсидиране по програма
Оптоелектронна и лазерна техника ФАР и други международни и национални
програми, опит в маркетиране на
сертификационни услуги, оценка на риска
и експертни дейности, свързани с
безопасност и здраве при работа

62 Мила Ташкова

Икономическите науки

Главен експерт в отдел “Национални
програми и проекти” към ДАЗД

63 Милен Иванов Балтов

Икономист

Управление на проектния цикъл на
20.10.2009
проекти, финансирани със средства от ЕС,
провеждане на информационни и
обучителни сесии за грантополучателите,
предоставяне на консултации и др

64 Михаела Радославова Райкова

Икономика на масмедиите

Консултант тръжни процедури. Опит в
2008
управление на проектния цикъл на
проекти, финансирани със средства от ЕС

65 Надежда Иванова Митева

Икономист - Финанси

Финансов консултант по европейски
фондове и програми, организиране и
провеждане обучения по финансово
управление, мониторинг и отчитане на
донорски програми

66 Надежда Йорданова

Право

Адвокат.Опит в осъществяването на
2008
консултантска помощ на компетентните
органи на национално и местно ниво при
формулиране и прилагане на политиката и
практиката в областта на възлагането на
обществени поръчки. Организиране и
провеждане на обучения в областта на
обществените поръчки
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2008

2008

20.10.2009

67 Наталия Ненова Дичева

Международни икономически
отношения

Подготовка и изпълнение на проекти,
подготовка на тръжна документация,
участие в оценителни комисии за услуги,
доставки и строителство в ролята на
председател и оценител

2008

68 Недко Натков Натков

Металургия, добив на черни
метали

2008

69 Николай Николов

Инженерна геоекология

70 Николай Петров Тодоров

Външна търговия, международно
право; инженер транспорт и
съобщения

71 Николета Ефремова

Магистър - Микроелектроника и
информационни технологии

Разработване на икономически анализи,
финансови модели, участие в
изпълнението на проекти по ФАР,
включително подготовка на тръжна
документация, процедури за изпълнение и
мониторинг
Главен експерт по екология в отдел
„Международно сътрудничество и
европейска интеграция" към АЕЕ
Управление на проектния цикъл на
проекти, финансирани със средства от ЕС,
изграждане на административен
капацитет
Разработване и управление на проекти в
сферата на местното развитие,
сертифициран обучител

72 Огнян Марковски

Икономика и организация на
външната търговия

Опит във финансиране на програми и
проекти по енергийна ефективност и
използващи възобновяеми енергийни
източници

2008

73 Огнян Христов Хинов

Електроинженер; икономист
(специалност „Мениджмънт”)

20.10.2009

74 Ралица Новоселска

Икономика и управление на
търговията

Външен експерт към АОП. Опит в
експлоатацията на ВиК мрежи,
пречиствателни съоръжения, енергийна
ефективност
Оперативно счетоводство. Подготовка на
проектна документация по различни
европейски програми-проектен финансов
мениджмънт и финансов контрол.
Подготовка и оформяне на тръжни
процедури за вторично поддоговаряне

75 Рени Милчева Димитрова

Икономист

2008

76 Росица Иванова Петрова Македонска

Икономист

Управление на проекти, участие в
оценителни комисии за оценка на
проектни предложения, финансирани от
бюджета на ЕС
Управление на проекти, участие в
оценителни комисии за оценка на
проектни предложения, финансирани от
бюджета на ЕС

77 Росица Цонева Георгиева

Международен туризъм

78 Светла Бонева

Икономика

79 Светлана Николова Христева

Машинен инженер

Опит в управлението и изпълнението на
20.10.2009
проекти, финансирани със средства от ЕС.

80 Светлин Ганков

Икономика

Управленски опит на институционално и
2008
проектно ниво, включващо международни
и финансирани от ЕС проекти.Опит в
мониторинг на проекти по грантови схеми
на ФАР

81 Силвия Василева Захариева

Строителен инженер - ПГС,
магистър по публична
администрация

Държавен експерт, отдел “Оценка, търгове 20.10.2009
и договаряне”, Дирекция ”Фондове на
Европейския Съюз за Околна Среда”

82 Силвия Димитрова Иванова

Инженер по геодезия,
фотограметрия и картография

Разработване на проекти по програми за
финансиране, координиране и
управление на спечелени проекти

83 Силвия Тошкова

Икономика и управление на
строителството

Строителен надзор на инфраструктурни
2008
обекти. Опит в изработване на проекти от
предпроектни проучвания

84 Соня Малинова Ангелова

Икономист, специалност
„Счетоводство и контрол”

85 Станислав Вътков Червенков

Икономист

Изготвяне на бизнес-планове, стратегии,
финансови анализи и прогнози, бизнес
планиране, управление на проекти
Разработване и изпълнение на
обществени поръчки /ЗОП, ПМС
55/.Организация и управление на
финансови средства по Програма ФАР и
структурни фондове на ЕС

2008

2008

2008

2008

20.10.2009

Администриране и координиране на
2008
проекти, подготовка на договори и
споразумения с международни и
европейски организации
Преподавател, участие в изпълнението на 2008
проектни предложения, оценител на
проектни предложения в рамките на
Програмата “Учене през целия живот” и
нейните секторни подпрограми,
контрольор за осъществяване на първо
ниво на контрол
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20.10.2009

20.10.2009

20.10.2009

86 Станка Делчева

Строителен инженер Промишлено и гражданско
строителство

Опит в оценката на системата за
2008
стратегическо планиране; правни,
административни и процедурни рамки в
сферата на публичната администрация в
България. Създаване и разработване на
обучителни програми за държавни
служители и представители на
неправителствени организации,
включително и програми за обучение на
обучители. Управление на проекти и
координация, подкрепа и наблюдение
изпълнението на различни видове проекти

87 Стефан Попов

Стопанско управление; инженерхимик, еколог специалност
„Екология и опазване на околната
среда

Разработване на обучителни програми и 2008
модули, организиране и фасилитиране на
срещи, обучения, семинари и
конференции, експерт по енергийна
ефективност и ВЕИ

88 Стоян Йорданов Динев

Икономист - Счетоводство и
контрол

Финансови консултации. Разработване и
управление на системи за управление на
качеството. Участие в одити като водещ
одитор по качеството

89 Стоянка Георгиева Люнчева

Икономист, специалност
„Международен туризъм”

Мониторинг на изпълнението на проектни 20.10.2009
дейности, провеждане на рекламноинформационни кампании, консултант по
микро-бизнес

90 Стоянка Стоянова Дединска

Електроинженер, специалност
„Радиотехника”

Мениджмънт на проекти, управление,
надзор и координиране на проектите по
програма ФАР, външен експерт по
процедури на оценка в рамките на ОП
"Конкурентноспособност"

20.10.2009

91 Теньо Манолов

Икономист – счетоводител

Заместник-кмет на община Асеновград

2008

92 Теодора Сократова
Христофорова

Икономист

93 Тодор Младенов

Международни икономически
отношения

Опит в областта на координирането на
2008
проекти, финансирани от ЕС както и в
областта на институционално развитие и
укрепване.
Предоставяне на консултации и експертна 2008
дейност, свързана с изпълнение на
проекти в областта на местно и
регионално развитие, подкрепа за
повишаване на капацитета на местните
власти, нестопански организации и
местните общности за планиране на
местното развитие, подготовка и
изпълнение на проектни предложения,
които търсят подкрепата на Оперативни
програми

94 Тодорка Вълева Вълева

Архитект

Оценка на съответствието на
20.10.2009
инвестиционни проекти, участие в комисии
за тръжни процедури по ЗОП, изготвяне на
становища и доклади, изготвяне на
тарифни оценки

95 Христина Николова Георгиева

Инженер – ВиК мрежи и
съоръжения

Инвестиционно проектиране по част "ВиК" 2008

96 Юлия Василева Стефанова

Геология и проучване на полезни
изкопаеми

Началник отдел „Международно
сътрудничество” към Български институт
за стандартизация

2008

97 Янко Йорданов Янков

Началник отдел „Програми за развитие”,
община Провадия

20.10.2009

98 Петко Жеков Йовчев

Инженер – икономист,
специалност „Индустриален
мениджмънт”
Архитект

Идейно и работно проектиране по част
"Архитектурна", извършване на авторски
надзор

18.2.2010

99 Борислав Георгиев Владимиров

Архитект

Изготвяне на проекти по част
"Архитектурна"
Изготвяне на проекти по част
"Архитектурна"
Проектиране на сгради и съоръжения,
Ръководител строителство

18.2.2010

Изготвяне на проекти по част
"Архитектурна", Извършване на авторски
надзор.

18.2.2010

100 Петко Начев Симеонов

Архитект

101 Николай Иванов Няголов

Архитект

102 Петко Георгиев Петков

Архитект

Page 6 of 9

20.10.2009

18.2.2010
18.2.2010

103 Веселинка Русева Троева

Архитект

Преподавател, практически опит в
18.2.2010
областта на градоустройството и
ландшафтното планиране, изготвянето на
общи и подробни устройствени
планове.Участие в изготвяне и
приложение на наредби и методически
указания за Екологична оценка на
политики, планове и програми и при
транспониране на общностното
законодателство в България.

104 Григор Георгиев Перчеклийски

Ландшафтна архитектура

Опит в областта на проектирането и
18.2.2010
изграждането на паркоустройствени и
благоустройствени проекти, консултиране
изготвяне на проектни предложения по
оперативните проекти

105 Росен Ангелов Гурков

Ландшафтна архитектура

Организация и управление на проекти в
областта на ландшафтната архитектура

18.2.2010

106 Рая Любенова Борисова

Ландшафтна архитектура

Изготвяне на проекти по част:
Паркоустройство и благоустройство,
Инвеститорски контрол, Изготвяне на
тръжна документация

18.2.2010

107 Любен Петров Божков

Ландшафтна архитектура

18.2.2010

108 Васил Георгиев Йорданов

ВиК

Инвестиционно проектиране, Строителен
надзор
Технически ръководител на строителни
обекти, инвестиционно проектиране

109 Калин Иванов Нейчев

ВиК

110 Светлана Иванова Марчева

ПГС

111 Недко Стоянов Недев

ПГС - конструкции

Инвестиционно проектиране, авторски
надзор

18.2.2010

112 Ардашес Агоп Хамперян

ПГС - конструкции

Технически ръководител на строителни
обекти, инвестиционно проектиране

18.2.2010

113 Ваня Георгиева Спасова

ПГС - конструкции

Опит в областта на мостовото и пътно
строителство

18.2.2010

114 Зорница Иванова Александрова ПГС

Проектант-конструктор

18.2.2010

115 Малинка Ангелова Качикозова

Електроинженер

116 Венцислав Борисов Ангелов

Електроинженер „Автоматизация
на производството”

Проектиране на промишлени и граждански 18.2.2010
обекти, авторски надзор
Ръководител на проектантски екип по част 18.2.2010
„Електротехническа”, Изготвяне на
доклади за оценка на съответствието на
инвестиционните проекти и супервизия по
части „електротехническа” и „специални
системи”

117 Антон Димитров Чолаков

Електроинженер

118 Вергиния Тодорова Петракиева
119 Георги Райков Илиев

Електроинженер „Електрически
мрежи, централи и системи
/електротехника/”
Електроинженер

120 Капка Василева Савова

18.2.2010

Проектант – техническо проектиране на
18.2.2010
ВиК инсталации и инфраструктурни мрежи
на населени места и ПСОВ
Технически ръководител на строителни
18.2.2010
обекти, инвестиционно проектиране по
част ПГС

Опит в областта на разширение и
модернизация на съществуващи
инсталации в сферата на химическата,
циментовата, дървообработващата и
хранително-вкусовата промишленост,
машиностроенето, металургията,
енергетиката и др.
Проектиране, супервизия, пътно
строителство, капитално строителство
Организиране и ръководене на
инвестиционната дейност на фирма

18.2.2010

Електроинженер

Проектиране, изграждане и техническа
експлоатация на електрообзавеждане

18.2.2010

121 Стоян Рашев

Транспортно строителство

Технически ръководител на строителни
18.2.2010
обекти: сгради и конструкции; спортни
съоръжения; жп линии, пристанища,
пътища и съоръжения; инфраструктурно и
екологично строителство и др

122 Емилия Вергилова Митова

Транспортно строителство

Технически контрол при изпълнение пътни 18.2.2010
обекти, надзор на пътища и пътни
съоръжения. Опит в контрола на
качеството и оценка на изпълнението.

123 Николай Стефанов Георгиев

Архитектура

Инвестиционно проектиране

18.2.2010

124 Регина Николаева Лазарова

архитект ландшафт

Опит в областта на озеленяване,
инвеститорски контрол и проектиране

18.2.2010
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18.2.2010
18.2.2010

125 Артин Мелик Мамиян

ПГС, профил „Конструкции”

Проектиране на конвенционални
18.2.2010
жилищни, обществени и промишлени
сгради и съоръжения, технически контрол
на конструктивната част на
Инвестиционните проекти
Инвестиционно проектиране по част ВиК, 18.2.2010
строителен надзор

126 Гинка Димова Димова

ВиК – мрежи и съоръжения

127 Цветанка Събкова КолароваКирова

Топлотехника - ОВК

Инвестиционно проектиране по част ОВК

128 Стефанка Милкова Брадварева

Строителен инженер по пътно
строителство

Инвестиционно проектиране в областта на 18.2.2010
транспортното строителство и
съоръжения

18.2.2010

129 Любомир Бориславов Грънчаров Електроинженер

Инвестиционно проектиране по част
Електро, участие в изработването на
проектни документации и нормативни
актове

18.2.2010

130 Анна Савова

Строителен инженер по
промишлено и гражданско
строителство

Инвеститорски контрол, управление на
проекти, изготвяне на тръжна
документация и подготовка на тръжни
процедури

05.7.2010

131 Георги Георгиев

Строителен инженер

132 Мария Юнакова

Инженер; фирмен, финансов и
банков мениджмънт

Експерт-проектант енергийна ефективност 05.7.2010
05.7.2010
Управление, наблюдение и оценка на
програми и проекти, финансирани със
средства от ЕС
Подготовка и изпълнение на проекти,
финансирани със средства на ЕК и други
донорски програми

05.7.2010

133 Галина Михайлова

Електроинженер по автоматика,
специалност Автоматизация

134 Даниела Загорска

ВиК - пречистване на води

Инвестиционно проектиране

05.7.2010

135 Светослав Ризов

Архитект

Инвестиционно проектиране, надзор при
изпълнението на проекти

05.7.2010

136 Женя Кутевска

Икономист, Международни
икономически отношения

05.7.2010

137 Юлия Кърпарова

Строителен инженер по
промишлено и гражданско
строителство
Строителен инженер по пътно
строителство
Архитект

Консултант по изготвяне и управление на
европейски проекти
Ръководител проекти в областта на
промишленото и гражданското
строителство
Строителен надзор на инфраструктурни
обекти
Управление и координация на проекти,
проектант по част архитектура на
инвестиционни и градоустройствени
проекти

138 Димитрина Младенова
139 Олга Дякова

140 Лидия Арсова

Електроинженер - ел.централи,
мрежи и системи

141 Ангел Петров

Строителен инженер

142 Катерина Караиванова

ВиК - пречистване на води

143 Олга Петрова

Строителен инженер по пътно
строителство

144 Румен Русев

Архитект, инженер конструктор

145 Светлина Димитрова

ВиК – мрежи и съоръжения

146 Весела Омайникова

Планиране на регионалното
развитие и евроинтеграция
Стопанско управление,
политология

147 Севгюл Халилова

148 Стоянка Карадинкова

Инженер геолог-хидрогеолог

149 Весела Велева

Специалност "Счетоводство и
контрол"

150 Мария Коленцова
151 Даминка Орешкова
152 Милена Драгова

Строителен инженер по
промишлено и гражданско
строителство
Инженер, специалност
"Промишлена
топлотехника"
Европейска интеграция,
журналистика

153 Цвета Овчарова

Икономист, специалност
„Икономика и управление на
промишлеността”

05.7.2010

05.7.2010
05.7.2010

05.7.2010
Консултиране, разработване и изпълнение
на проекти
Проектиране и контрол на пътища, сгради 05.7.2010
и съоръжения
05.7.2010
Инвестиционно проектиране. Член на
КИИП
05.7.2010
Консултантски услуги в областта на
недвижимите имоти, изготвяне на
експертни оценки, проектиране и
предпроектни консултации, независим
строителен надзор
Инвеститорски контрол и проектант. Член 05.7.2010
на КАБ.
Проектант ВиК мрежи и съоръжения. Член 05.7.2010
на КИИП.
05.7.2010
Управление и финансиране на проекти
05.7.2010
Управление и координация на
инвестиционни проекти, изготвяне на
икономически и политически анализи
Инвестиционно проектиране, участие в
05.7.2010
изпълнението на задачи свързани с
инженерно-геоложки проучвания на
свлачищни процеси
05.7.2010
Консултиране, разработване и изпълнение
на проекти по оперативните програми
Проектиране, изпълнение на строителство
и въвеждане в експлоатация

05.7.2010

05.7.2010
Инвестиционно проектиране
05.7.2010
Управление и мониторинг на проекти,
провеждане на обучения за разработване
и управление на проекти по програми на
ЕС за различни целеви групи
05.7.2010
Кредитиране на МСП, финансов анализ на
кредитоискатели, управление на кредити
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154 Симона Костова

Икономист, специалност
„Маркетинг и мениджмънт”

155 Тодорка Атанасова

Икономист по Материалнотехническо снабдяване
Инженер, специалност "Топло и
ядрена енергетика"

156 Светла Размова

157 Софка Асенова

Строителен инженер по
промишлено и гражданско
строителство

158 Камелия Златанова

Мениджмънт на регионалното
развитие

159 Катерина Георгиева

Юрист

160 Десислава Стоилова

Икономист

161 Ива Касабова

Стопанско управление

162 Деляна Няголова

Строителен инженер по
промишлено и гражданско
Строителен инженер по
транспортно строителство

163 Добромир Радковски

164 Стефан Налджиев

Специалност "Счетоводство и
контрол"

165 Дочка Брадистилова

Строителен инженер по
промишлено и гражданско
Конструктор-инженер

166 Иванка Русева

Управление и оценка на проектни
предложения, лектор по теоретично и
практическо обучение
Разработка и управление на проекти,
участие в комисии по ЗОП

05.7.2010

05.7.2010
05.7.2010

Програмиране, координация, управление и
мониторинг на международни програми и
проекти
Преподавател по специални строителни
предмети. Опит в оценката на недвижими
имоти.

05.7.2010

Преподавател, консултант по подготовката 05.7.2010
на европейски проекти
05.7.2010
Ръководство и координация на проекти.
Разработване на документация за участие
в обществени поръчки.
05.7.2010
Доктор по икономика, преподавател по
финанси, опит в разработването и
изпълнението на проекти
05.7.2010
Управител на център за професионално
обучение
Проектиране и строителство на сгради и 05.7.2010
съоръжения
05.7.2010
Проектиране и изграждане на сгради,
пътища, промишлени и пътни съоръжения
05.7.2010
Създаване и организиране на цялостната
управленска и счетоводна дейност на
предприятията
Проектиране на строителни конструкции
05.7.2010
на сгради и съоръжения
05.7.2010
Инвеститорски контрол. Подготовка на
документация свързана със строителство
на обекти и тяхното въвеждане в
експлоатация.Член на КИИП

167 Красимир Кърпаров

Строителен инженер по
промишлено и гражданско
строителство

168 Любомир Любомиров

Икономист

Ръководител проекти в областта на
промишленото и гражданското
строителство
Мениджър Бизнес развитие.Опит в
управление на проекти.

Външни експерти - съгласно т. 11, § 1 от Допълнителните разпоредби на
ПМС № 121/31.05.2010 г. външен оценител е лице, избрано и включено в
списъка по чл. 17, ал. 1, което не заема длъжност в държавната
администрация. Следните кандидатури попадат в категория външни
експерти по смисъла на т. 12, § 1 от Допълнителните разпоредби на ПМС
№ 121/31.05.2010 г., тъй като заемат длъжност в държавната
администрация
и щеИме
бъдат добавени в списъка на кандидати определени
№
1 Валентин Трифонов
2 Гергана Мутафчиева
3 Даниел Богданов
4 Даниела Накова
5 Десислав Михайлов
6 Димитринка Христова
7 Добромир Василев
8 Екатерина Георгиева
9 Златина Тодорова
10 Зорница Кралева
11 Ирина Рангелова
12 Маргарита Велчева
13 Мариус Младенов
14 Мария Пеева
15 Мира Радкова
16 Николай Каменов
17 Николай Младенов
18 Петър Генов
19 Петя Георгиева
20 Петя Христова
21 Първолета Тодорова
22 Райна Попова
23 Станислава Драгоева-Димитрова
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