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 Приложение А 
 

СПИСЪК НА ВЪНШНИТЕ ОЦЕНИТЕЛИ  
съгласно чл.17, ал.1 ПМС №121/2007г. на Агенция по заетостта 

 
 

 
№ Име Професионално 

направление  
Научна степен 
или звание 

Кратка професионална 
биография 

1. Лилия Братоева УНСС, НБУ в 
сътрудничество с 
университета Ящ в 
Румъния и Хумболт 
Университет в Германия  

Д-р по 
икономика и 
управление 
(туризъм) 

Опит в управлението и 
реализацията на проекти по 
възложение на структурите 
на АЗ. Опит в провеждането 
на обучения за 
разработване, реализация и 
управление на проекти по 
структурните и 
предпресъединителни 
програми на национално, 
регионално и локално 
равнище. Опит по проекти 
и завършени, 
допълнителни, 
краткосрочни и 
дългосрочни курсове за 
обучение. 

2. Милена Драгоева Институт за европейски 
изследвания/НБУ, София/; 
СУ „св. Климент 
Охридски”  

Магистър 
Европейска 
интеграция; 
Магистър 
Журналистика; 
Магистър 

От 2005 год.  е обучила над 
1300 бенефициенти по 
авторски обучителни 
модули, свързани с 
разработване и управление 
на европейски проекти в 
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Педагогика сферите на развитието, на 
човешките ресурси; 
регионалното развитие; 
административня 
капацитет; 
конкурентноспособността 
на българските 
предприятия и други. 

3. Матилда Александрова СУ „Св. Климент 
Охридски” 

Магистър 
„Социология”, 
специализация 
по „Стопанско 
управление” 

Преподавател в УНСС, 
факултет „Управлние и 
администрация” обучител 
Фондация „Европартнъори 
2007”, главен специалист 
МОН, „Международен” 
отдел 

4. Соня Ангелова УНСС, Технически 
Университет 

Магистър по 
икономика, 
специалност 
Счетоводство и 
контол; 
Магистър – 
инженер по 
електроника и 
автоматика;  

Управител на „СИМ 
Консултинг” ЕООД; опит 
като управител и 
консултант по проекти, 
свързани със 
стратегическото планиране, 
управление и развитие на 
човешки ресурси, 
управленско консултиране, 
разработване, управление и 
мониторинг на проекти, 
финансирани от ЕС, 
Световна банка и други 
финансиращи организации. 

5. Борислав Стоянов УНСС Магистър МИО Главен консултант в „M.C. 
Triton Bulgaria” OOD – 
изготвяне и управление на 
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проекти, финансирани от 
фондовете на ЕС и други 
донорски програми. 
Участие в международни 
проекти. Участие като 
оценител с възложител 
„ДЗИ Банк” АД и DEXIA 
KOMMUNALKREDIT и 
IFC 

6. Деница Николова УНСС, СУ „Св. Климент 
Охридски” 

Магистър 
„МИО” – 
управление на 
международни 
проекти, 
магистър 
Туризъм 

Мениджър отдел 
Европейски проекти и 
консултиране – „Форем 
Консултинг България” 
ООД; ръководител проект 
по програма ФАР – СУ „Св. 
Климент Охридски”; 
програмен директор 
фондация „Манфред 
Въорнер”; ръководител 
проекти  - фондация 
“ТАЙМ Екопроекти”  

7. Дойчин Стоянов СУ „Св. Климент 
Охридски” 

Магистър 
„Международни 
отношения”, 
бакалавър 
„Публична 
администрация” 

Директор „Грантове и 
търгове” – „М.С.Тритон 
България”, консултант 
проекти за развитие – 
ВВМЗ – Словакия 

8. Мартин Петков СУ „Св. Климент 
Охридски” 

Магистър по 
Право 

Управление на проекти по 
програма ФАР в областта 
на човешките ресурси -  
МТСП, управление на 
грантови схеми по 
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програма ФАР, подготовка 
на тръжна документация по 
грантови схеми, договори за 
услуги и договори за 
доставки по правилата на 
програма ФАР, 
юрисконсулт в 
„КонсултоБългария” 
ЕООД, юрист “Ейч Ви Банк 
Биохим”/Хебросбанк/ 

9. Мирела Лазарова СА „Д.А.Ценов” – гр. 
Свищов, УНСС 

Магистър МИО – 
международни 
проекти; 
управление на 
индустрията - 
бакалавър 

Оценител в МРРБ, 
оценител  МТСП, оценител 
и координатор на проект 
Посолство на САЩ, медиен 
обучител, Бенахаус – ТВ 
Мюнстер, Германия 

10. Николай Тодоров УНСС – София, ВШВИД,  
ИСК 
 
ВИИ – Прага, Чешка 
Република 

Магистър, 
Външна 
търговия и 
международно 
право, 
дипломиран 
инженер, 
икономика на 
транспорта и 
съобщенията. 

Одобрен външен оценител 
по ОП „РР”, консултант на 
свободна практика, 
началник отдел „ПК”, ГД 
„МЗИП” – АНМСП, 
директор на Дирекция 
„Изпълнение на 
предпресъединителни 
програми и проекти”, 
АНМСП, директор  
Дирекция 
„Външноикономическа 
дейност” - АНТ 

11. Пенка Николова ВПИ „Константин 
Преславски” – гр. Шумен 

Магистър 
„Биология и 
химия” 

Държавен експерт НАПОО, 
главен експерт МОН 
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12. Росица Георгиева УНСС Магистър 
„Международен 
туризъм” 

Консултант  на свободна 
практика по разработване и 
управление на проекти, 
съфинансирани със 
средствата на ЕС, 
изпълнителен секретар – 
БАТА, директор ЕЦУП, 
ръководител на 
административно – 
финансов екип – 
„Национално сдружение на 
общините” в РБ 

13. Силвия Наумова УНСС Магистър Главен експерт – 
Национален педагогически 
център, консултант на 
свободна практика, старши 
експерт, отдел „ПК” 
НАПОО, старши експерт - 
ЦРЧР 

 


