
Проф. д-р Надя Енчева Костова 
 

• Професор, доктор  в катедра “Счетоводна отчетност”, Икономически университет – гр. Варна с 
над 100 публикации в областта на счетоводството, финансовия анализ и данъчния контрол, с 
особен научен интерес към оценката на цяло предприятие. 

• Сертифициран лектор по Международни счетоводни стандарти (МСС) към Института на 
дипломираните експерт-счетооводители (ИДЕС) в България 

• Упражнява свободна професия като: 
o Регистриран одитор в ИДЕС; 
o Бизнес оценител на търговски предприятия и вземания съгласно сертификат на 

Камарата на независимите оценители в България; 
o Вещо лице по съдебно-счетоводни експертизи във Варненски окръжен съд и 

Административен съд – гр. Варна. 
• Включена в списъка на: 

o Регистрираните одитори по чл. 102, ал. 1 от Кодекса за застраховането; 
o Контрольорите и проверителите към Агенцията по вписванията; 
o Експертите към НАП. 

 

Джордже Бадеску, FRICS, REV, МАА 
 

Доцент в Академия за икономически науки – Букурещ и Западен университет Тимишуара, 
преподаващ бизнес оценяване и инвестиционен анализ на недвижими имоти. Един от 
основателите на Румънската асоциация на оценителите (ANEVAR) и нейн председател от 1992 до 
2001 г.,член на Борда на директорите на Европейската група на оценителските асоциации – The 
European Group of Valuer Association (TEGoVA) през периода 1999-2003 г. и вице-президент на 
Комисията по международни оценителски стандарти – The International Valuation Standards 
Committee IVSC (2005-2008). Притежава богат опит като лектор в обучителни курсове и семинари, 
свързани с оценяване на недвижими имоти, машини и съоръжения и бизнес оценяване в Армения, 
Грузия, Украйна, Сърбия, Босна, Индия, Уганда, Китай, Кения и др. 

 
Дана Абабей MRICS, REV, MAA 

 
• От 2015 г. Признат европейски оценител, назначена към европейската група на оценителските 

асоциации /ТЕГОВА/; 
• От 2015 г. Член на кралския институт на експерт- контрольорите; 

• От 2014 г. Избрана за Президент на АНЕВАР- Букурещ за 2016-2017 г.; 
• От 2014 г. Вицепрезидент на АНЕВАР , ръководител на Правната комисия за 2014-2015 г.; 

• От 2014 г. Вицепрезидент на АНЕВАР, филиал Букурещ; 
• От 2014 г. Акредитиран член на АНЕВАР /Националаната асоциация на Румънските 

оценители/; 
• От 2014 г. Упълномощен инвестиционен консултант; 
• От 2007 г. Член на АНЕВАР; 

• От 2000 г. Обучител, лектор, екзаминатор за членовете на АНЕВАР. 



Публикации: 
• Автор на раздел – Оценка на финансови инструменти, наръчник на АНЕВАР  - 2010, 2012, 

2014 г. 
• Оценка на туристическа фирма, медународна хотелска оферта „  2003 г. 

 
доц. д-р Мария Станимирова 

 
Доцент, д-р по икономика, ръководител „Аграрна икономика“ при Икономически 

университет – Варна. 
През периода 1997 – 2003 г. участва като технически оператор и аграрикономист при 

изпълнение на технически дейности по възстановяване на собствеността върху земеделски земи и 
гори, при изграждане и осъвременяване на картата на възстановената собственост в общини от 
Варненска, Шуменска и Добричка област. През 2003 г. защитава дисертация на тема: „Пазарът на 
земеделска земя в Република България“. От 2003 г. е редовен преподавател към катедра „Аграрна 
икономика“ при ИУ – Варна.  

Има над 50 научни и практически публикации в специализирани издания в страната и 
чужбина в областите: управление на поземлените ресурси, аграрен маркетинг и развитие на 
селските райони и др.  

Участвала е като експерт и ръководител в над 10 изследователски и бизнес проекти, част 
от които свързани с арендния модел на земеделие и развитието на селските райони. 

 
Изабела Рацка 

 
Притежава следните сертификати: 

• Сертификат за оценка на недвижими имоти, машини и съоръжения /трайно прикрепени/ от 
2007г.; 

• Сертификат за оценка на имоти за косвени задължения; 

• Сертификат за оценка на имоти за данъчни и финансови цели; 
• Сертифициран брокер на недвижими имоти; 

• Сертифициран мениджър на недвижими имоти; 
• Сертифициран академичен обучаващ за дистанционно обучение; 

Носител е на сребърна почетна значка ” За заслуги към Полската федерация на 
Асоциациите на оценителите”. Асистент в Департамента за Публичен мениджмънт и Право към 
Висше училище в Калиш, Полша. Собственик е на компания „Пропърти Хаус”, оперираща на 
пазара на недвижими имоти. 

Автор на над 3 500 оценителски доклади в различни области. Автор и съавтор на над 30 
полски и международни публикации/ 13 монографии или раздели от монографии/. 

Членства: 
• Член на главната арбитражна  комисия  на Асоциацията на оценителите в Южна Полша в 

Калиш; 
• Член на  контролната / одиторска /комисия  на полското научно дружество  за Недвижими 

имоти; 
• Член на Асоциацията за академично дистанционно обучение; 

• Член на Полското научно дружество за недвимижи имоти. 



Георги Хорозов 
 

Георги Стоянов Хорозов, адвокат, завършил СУ "Св. Кл. Охридски" през 1995 г. 
Специализации в областта на търговското право и гражданския процес. 

Автор на:  
• Правен режим на приватизацията в България, С. 1996 г., изд. Сиби; 
• „Практически правни проблеми на приватизацията, С. 1998 г., изд. Сиби;  

• „Приватизационният договор", С. 2000 г., изд. Сиби;  
• „Следприватизационният контрол, С 2002 г., изд. Сиби. 

Съавтор в : 

• „Производство по несъстоятелност и работническо-мениджърска приватизация , С. 1997 г. 
”Фридрих Еберт”, КНСБ, ИК “Труд и право”;   

• "Граждански процесуален кодекс-приложен коментар", С. 2012, ИК "Труд и право"; 
• "Неизпълнение на договора"  С. 2015 г., ИК "Труд и право". 

Написал е над 150 публикации в специализирани юридически издания. Юридически 
консултант на Камара на независимите оценители в България. 

 
проф. д-р Йорданка Йовкова 

 
Завършила ВИИ "Карл Маркс", гр. София /днес УНСС/. От 1975 г. работи като 

преподавател в Университета по национално и световно стопанство, гр. София. През 2011 г. 
придобива университетската академична титла „професор”. През 2007 г. организира и ръководи 
създаването на катедра "Недвижима собственост" в УНСС и специалност "Мениджмънт на 
недвижимата собственост". Ръководител е на Катедра "Недвижима собственост" от близо 20 
години и Декан на „Бизнес факултет” от 8 години. Научните области , в които работи са : 
финансов мениджмънт, финансиране и инвестиции в недвижими имоти, финансиране на бизнеса, 
алтернативни инвестиции в имоти, финансови иновации и управление на риска, риск мениджмънт, 
управление на портфейли от имоти. 

Специализирала е и е изнасяла лекции в Германия, Австрия, Словения, Полша , Русия. 
Член е на СУБ. Владее немски, английски и руски езици. 

Има над 100 научни публикации - монографии, учебници, доклади, статии, студии, участия 
в проекти - в български издания, а също и в чуждестранни такива /в Словения, Австрия и  
Швейцария/. 

 
Джордже Догареску, Ph. D. MBA 

 
От 2003 г. е управител на консултантска фирма в сферата не оценяването и управлението. 

До 2003 г. е бил Представител и технически консултант на P.A.J.S.A. Water Company, Constanta. В 
периода от 1991 г. до 2012 г. води лекции по технически теми, както и по оценяване на недвижими 
имоти, машини и съоръжения и бизнес оценяване. По професия е машинен инженер. Притежава 
повече от 15 години опит като бизнес оценител. През 2001 г. придобива титалата Ph.D. в сферата 
на Инженерните науки и Инженерната химия. Специализирал е конституционно право и публична 
администрация в продължение на една година в Букурещ. Бил е председател на Филиал 



Югоизточен регион (South-East Appraisers Subsidiary) към Национална асоциация на оценителите в 
Румъния (ANEVAR).  

Автор е на повече от 30 публикации в национални и международни конференции на 
инженерни и оцнеителски теми. Има издадени 4 книги. Владее английски, френски и италиански 
езици. 
 

Славомир Палицки, Ph. D. 
 

• Доктор на икномическите науки; 
• Доктор по икономика от 2007г.; 
• Асистент в Икономическия университет в Познан, Полша. Научна област: Пазар и оценки на 

недвижими имоти и други обекти на Урбанистиката; Преподавател е и във Висшето училище 
по логистика и Висшето училище по банково дело в Познан, както и в други висши учебни 
заведения; 

• Води обучения за следдипломна квалификация; 
• Автор и съавтор на над 70 публикации в Полша и чужбина, на над 10 монографии и раздели от 

монографии; 

• Член на главния борд на Полското научно дружество за недвижими имоти; 
• Член на издателския борд на полското научно списание ”Проблеми в развитието на 

недвижимите имоти„; 
 

Дан Иванеску, MAA, MRICS, REV 
 
Дан Иванеску е серитифициран бизнес оценител и оценител на недвижими имоти, член на 

Румънската Асоциация на сертифицираните оценители /АНЕВАР/. Притежава тясна 
специализация за изготвяне на бизнес – оценки. Член е на RICS / Кралския инситут за ексеперт 
оценители и контрольори/ и TEGoVA /Европейската група на оценителите/. Той е член на борда 
по етичните въпроси към ANEVAR от повече от 3 години. 

Завършил е техническия университет на Букурещ, факултет по Енергетика и след 22 
години стаж в сфертата на производството на оборудване за енергетиката, променя кариерата си и 
става оценител. В продължение на вече 17 години, като част от екипа на ПрайсуотърхаусКупърс, е 
участвал  в повече от 200 проектни разработки за предприятия и оценка на прилежащите им 
активи, определяне стойността на обособени части от недвижими имоти, изследвания на 
инвестиционен потенциал, проекти за преструктуриране и приватизация на активи и др. 


