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Адв. ДЕСИСЛАВА КРЪСТЕВА – експерт по защита на 
личните данни, съдружник в Адвокатско дружество 
„Димитров, Петров и Ко.” и старши правен експерт към 
Фондация „Право и Интернет“ 
 

 
Адв. Десислава Кръстева е съдружник в Адвокатско дружество 
„Димитров, Петров и Ко.” и старши правен експерт към Фондация 
„Право и Интернет”. От януари 2017 г. е сертифициран експерт на 
Международната асоциация на професионалистите по защита на 
личните данни (IAPP). Завършила е право в СУ „Св. Климент 

Охридски” и специализира в областите ИКТ право в направление електронна търговия, 
защита на личните данни, е-разплащания, е-финансови услуги, е-здравеопазване, 
телекомуникации, търговско право и др.  

Адв. Кръстева е активен участник в изготвянето на законови и подзаконови 
нормативни актове и автор на многобройни доклади и становища по въпроси, свързани 
с прилагането на европейската правна рамка за информационните и комуникационни 
технологии, електронното правителство, защитата на личните данни, електронни 
съобщения, електронна търговия, електронни подписи, електронно здравеопазване и др.  

В качеството си на утвърден експерт, Десислава Кръстева е лектор на семинари и обучения 
по въпросите на защитата на личните данни и електронното управление и гостуващ 
преподавател във водещи български университети като Софийски университет „Св. 
Климент Охридски“, Университет за национално и световно стопанство, Американски 
университет в България.  В периода 2010 г. - 2015 г. е хоноруван преподавател по 
дисциплините: „Електронни разплащания и електронно банкиране“ и  „Електронни 



административни услуги“ в Университет по библиотекознание и информационни 
технологии. 

 

 

Д-р МАРТИН ЗАХАРИЕВ – адвокат в Адвокатско 
дружество „Димитров, Петров и Ко.” 
 

Мартин Захариев е представител по индустриална собственост 
в областта на марки и дизайни към Патентното ведомство, 
както и европейски представител по марки и дизайни. 

Завършил е право в Софийския Университет „Свети Климент 
Охридски“, Юридически факултет и специализира в областта на 

правото на интелектуалната собственост, спорове с домейн имена, лични данни и 
арбитраж. Той също  консултира в областта на трудовото право и регулация във 
фармацевтичния сектор. 

Член е на Софийска Адвокатска Колегия, Сдружението за международни състезания по 
право и българската национална група на Международната асоциация за закрила на 
интелектуалната собственост (AIPPI). 

Участник в множество национални и международни състезания по право като Willem C. 
Vis International Commercial Arbitration Moot и The Young Arbitratior Match. Като такъв 
адвокат Захариев е част от отбора класиран в топ 20 в света за най-добра писмена защита за 
ответника във Willem C. Vis International Commercial Arbitration Moot през април 2015 и 
част отбора победител в Europeaus състезание по право на Европейския съюз, симулация на 
преюдициално запитване пред Съда на Европейския съюз на тема защита на конкуренцията 
през май 2014 г. 

Понастоящем адв. Мартин Захариев има образователната и научна степен „Доктор“ в 
професионално направление „Обществени комуникации и информационни науки“ към 
Университета по библиотекознание и информационни технологии (УНИБИТ), София. 
Докторската му дисертация е на тема “Организация и управление на автоматизираното 
профилиране в контекста на защитата на личните данни”.  
 


