Поименен състав на Комитета за наблюдение (КН) на
Оперативна програма „Транспорт и транспортна
инфраструктура” (ОПТТИ) за периода 2014–2020 г.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
Ивайло Московски – министър на транспорта, информационните технологии и
съобщенията

ЧЛЕНОВЕ:
Министерство на транспорта, информационните технологии и съобщенията
1. Галина Василева – директор на дирекция „Координация на програми и
проекти” - Управляващ орган (УО) на ОПТТИ;
Заместник: Мартин Георгиев – началник на отдел „Програмиране”, дирекция
„Координация на програми и проекти”
2. Димитър Савов - директор на дирекция „Национална транспортна политика“;
Заместник: Анита Ангелова - началник на отдел „Стратегическо развитие на
видовете транспорт“, дирекция „Национална транспортна политика“
Заместник: Марина Агаларева - началник на отдел „Устойчиво развитие на
транспортната система“, дирекция „Национална транспортна политика“

Министерски съвет
3. Добринка Кръстева – представител на Централното координационно звено в
администрацията на Министерския съвет и директор на дирекция „Програмиране на
средствата от Европейския съюз”;
Заместник: Надя Генова – началник на отдел „Координация на структурните
инструменти”, дирекция „Програмиране на средствата от Европейския съюз”
Заместник: Радослав Михайлов – главен експерт, отдел „Програми, финансирани
от ЕФРР и КФ на ЕС”, дирекция „Мониторинг на средствата от Европейския съюз”
4. Кристина Хитрова – директор на дирекция „Координация по въпросите на
Европейския съюз”;
Заместник: Цветан Владиков – държавен експерт в дирекция „Координация по
въпросите на Европейския съюз”
Заместник: Татяна Савова-Павлова – държавен експерт в дирекция
„Координация по въпросите на Европейския съюз”

5. Даниела Божилова – държавен експерт в дирекция „Икономическа и социална
политика”;
Заместник: Иван Николов – държавен експерт в дирекция „Икономическа и
социална политика”
6. Никола Петков - главен експерт в Секретариата на Националния съвет за
сътрудничество по етническите и интеграционните въпроси към Министерския съвет;
Заместник: Даниела Николова - държавен експерт в Секретариата на
Националния съвет за сътрудничество по етническите и интеграционните въпроси към
Министерския съвет

Министерство на финансите
7. Весела Данева – директор на дирекция „Финанси на реалния сектор”;
Заместник: Мария Веселинова – началник на отдел „Публично финансиране на
реалния сектор и държавни помощи в чувствителни отрасли”, дирекция „Финанси на
реалния сектор”
Заместник: Лидия Атева - началник на отдел „Методология, наблюдение и
координация на държавните помощи“, дирекция „Финанси на реалния сектор“
Заместник: Илиана Стоева - главен експерт, отдел „Методология, наблюдение и
координация на държавните помощи“, дирекция „Финанси на реалния сектор“
8. Маринела Петрова – директор на дирекция „Икономическа и финансова
политика”;
Заместник: Ирен Русинова-Димитрова – началник на отдел „Бюджет на ЕС”,
дирекция „Икономическа и финансова политика”
Заместник: Станислав Стефанов - главен експерт в отдел „Държавни помощи“,
дирекция „Икономическа и финансова политика“
9. Моника Димитрова-Бийчър – директор на дирекция „Оперативна програма
„Административен капацитет” – УО на ОП „Добро управление“;
Заместник: Калоян Митев – държавен експерт в отдел „Мониторинг и
финансово управление”, дирекция „Оперативна програма „Административен
капацитет”
Заместник: Филип Крумов – началник на отдел „Наблюдение, оценка и
публичност“, дирекция „Оперативна програма „Административен капацитет”

Министерство на регионалното развитие и благоустройството
10. Радостина Михайлова – и.д. главен директор на Главна дирекция
„Програмиране на регионалното развитие” - УО на ОП „Региони в растеж“;
Заместник: Климентина Денева – главен секретар на Министерството на
регионалното развитие
Заместник: Радостина Петрусенко – главен сътрудник в Главна дирекция
„Програмиране на регионалното развитие”

Министерство на труда и социалната политика
11. Петя Евтимова – заместник–министър на труда и социалната политика;
Заместник: Гергана Колешанска-Дамянова – главен директор на Главна
дирекция „Европейски фондове, международни програми и проекти” - УО на ОП
„Развитие на човешките ресурси“
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Заместник: Наталия Илиева - заместник главен директор на Главна дирекция
„Европейски фондове, международни програми и проекти“
Заместник: Гергана Захариева - началник на отдел „Оценка, наблюдение и
координация“, Главна дирекция „Европейски фондове, международни програми и
проекти“

Министерство на образованието и науката
12. Димитър Цветков – директор на дирекция „Информационни и
комуникационни технологии“;
Заместник: Иван Модев - главен директор на Главна дирекция „Структурни
фондове и международни образователни програми“ - УО на ОП „Наука и образование
за интелигентен растеж“
Заместник: Орлин Кузов - държавен експерт в дирекция „Информационни и
комуникационни технологии“

Министерство на икономиката
13. Представител на Министерство на икономиката;
Заместник: Антония Доросиева – и.д. главен директор на Главна дирекция
„Европейски фондове за конкурентоспособност” - УО на ОП „Иновации и
конкурентоспособност“
Заместник: Людмила Тозева – началник на отдел „Програмиране, наблюдение и
оценка на оперативната програма”, Главна дирекция „Европейски фондове за
конкурентоспособност”
Заместник: Мустафа Чаушов – главен експерт в отдел „Програмиране,
наблюдение и оценка на оперативната програма”, Главна дирекция „Европейски
фондове за конкурентоспособност”

Министерство на околната среда и водите
14. Яна Георгиева – главен директор на Главна дирекция „Оперативна програма
„Околна среда“ – УО на ОП „Околна среда 2014-2020“;
Заместник: Жанета Атанасова - главен експерт в Главна дирекция „Оперативна
програма „Околна среда“
Заместник: Ажда Ферад - главен експерт в Главна дирекция „Оперативна
програма „Околна среда“
Заместник: Петя Петрова - държавен експерт в Главна дирекция „Оперативна
програма „Околна среда“

Министерство на земеделието и храните
15. Антон Аспарухов – и.д. директор на дирекция „Развитие на селските райони”
- УО на Програмата за развитие на селските райони, съфинансирана от Европейския
земеделски фонд за развитие на селските райони;
Заместник: Венислава Бояджиева – главен експерт в дирекция „Развитие на
селските райони”
Заместник: Емел Халил - старши експерт в дирекция „Развитие на селските
райони“
Заместник: Росен Андреев - старши експерт в дирекция „Развитие на селските
райони“
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Изпълнителна агенция по рибарство и аквакултури - УО на Програмата за морско
дело и рибарство, финансирана от Европейския фонд за морско дело и рибарство
16. Евгения Черкезова – старши експерт, отдел „Програмиране и мониторинг”,
дирекция „Европейски фонд за рибарство”;
Заместник: Стефан Амповски – младши експерт, отдел „Програмиране и
мониторинг”, дирекция „Европейски фонд за рибарство”

Комисия за защита от дискриминация
17. Наско Атанасов – директор на дирекция „ФСДУС“;
Заместник: Христо Начков - директор на дирекция „АПО“

Държавен фонд „Земеделие“
18. Живко Живков - заместник-изпълнителен директор на Държавен фонд
„Земеделие“;
Заместник: Атидже Алиева-Вели - заместник-изпълнителен директор на
Държавен фонд „Земеделие“
Заместник: Иванка Багдатова-Мизова - заместник-изпълнителен директор на
Държавен фонд „Земеделие“
Заместник: Михаил Маринов – вр.и.д. началник на отдел „Методология и
контрол“, дирекция „Договориране по прилагане на мерки за развитие на селските
райони“

Национален статистически институт
19. Галина Василева – държавен експерт в отдел „Краткосрочна бизнес
статистика”, дирекция „Бизнес статистика”;
Заместник: Йоана Илчевска – старши експерт в отдел „Краткосрочна бизнес
статистика”, дирекция „Бизнес статистика”
Заместник: Юлия Георгиева – държавен експерт в отдел „Краткосрочна бизнес
статистика”, дирекция „Бизнес статистика”

Национално сдружение на общините в Република България (НСОРБ)
20. Елен Герджиков – член на Управителния съвет на НСОРБ и председател на
Столичен общински съвет;
Заместник: Добромир Добрев – кмет на община Горна Оряховица
Заместник: Вельо Илиев – кмет на община Петрич;
Заместник: Пламен Петров – юрисконсулт на НСОРБ

Регионални съвети за развитие (РСР) в районите за планиране
21. Йорданка Фандъкова – представител на РСР в Югозападен район и кмет на
Столична община;
Заместник: Вили Лилков – представител на РСР в Югозападен район
22. Представител на РСР в Южен централен район;
Заместник: Александър Абрашев – представител на РСР в Южен централен
район и кмет на община Калояново
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23. Павел Маринов– представител на РСР в Югоизточен район и областен
управител на област Бургас;
Заместник: Димитър Николов – представител на РСР в Югоизточен район и
кмет на община Бургас;
24. Венцислав Василев – представител на РСР в Северозападен район и областен
управител на област Враца;
Заместник: Иван Грънчаров – представител на РСР в Северозападен район и
кмет на община Луковит
25. Лиляна Хранова-Петкова – представител на РСР в Северен централен район
и областен управител на област Габрово;
Заместник: Георги Камарашев – представител на РСР в Северен централен район
и областен управител на област Велико Търново
26. Недко Марчев – представител на РСР в Североизточен район и областен
управител на област Добрич;
Заместник: Иван Кьосев – представител на РСР в Североизточен район и
председател на Общинския съвет на община Каварна

Представители на национално представените организации на работодателите,
работниците и служителите
27. Андриана Георгиева – представител на Асоциация на индустриалния капитал
в България (АИКБ);
Заместник: Георги Минчев – представител на АИКБ и член на Националния
съвет на Асоциация на индустриалния капитал в България
Заместник: Йовко Йоцев – представител на АИКБ и експерт в Асоциация на
индустриалния капитал в България
Заместник: Никола Христов – представител на АИКБ и член на Националния
съвет на Асоциация на индустриалния капитал в България
28. Миряна Калчева – представител на Българска търговско-промишлена палата
и член на Управителния и на Изпълнителния съвет на Българска търговскопромишлена палата и председател на Асоциацията на българските спедитори;
Заместник: Цветин Тодоров – представител на Българска търговско-промишлена
палата и член на УС на Националното сдружение на българските спедитори и на
Българската асоциация за спедиция, транспорт и логистика
29. Койчо Русев – представител на Българска стопанска камара и председател на
УС на Съюза на организациите от автомобилния транспорт;
Заместник: Кирил Желязков – представител на Българска стопанска камара и
главен директор „Браншови организации“ в Българска стопанска камара – Съюз на
българския бизнес
30. Димитър Николов – представител на Конфедерацията на работодателите и
индустриалците в България и заместник-председател на УС на Българска асоциация на
сдруженията в автомобилния транспорт;
Заместник: Петко Ангелов – представител на Конфедерация на работодателите и
индустриалците в България и член на УС на Българска асоциация на сдруженията в
автомобилния транспорт
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31. Екатерина Йорданова – представител на Конфедерация на независимите
синдикати в България и председател на Съюза на транспортните синдикати в България;
Заместник: Петър Бунев – представител на Конфедерация на независимите
синдикати в България и председател на Синдиката на железничарите в България
Заместник: Мартин Иванов – представител на Конфедерация на независимите
синдикати в България и младши експерт към направление „Икономическа и подоходна
политика“
32. Розен Зарков – представител на КТ „Подкрепа” и председател на Федерация
транспортни работници на КТ „Подкрепа”;
Заместник: Димитър Шахънов – главен експерт в Конфедерация на труда
„Подкрепа”
Заместник: Зоринчо Йорданов – председател на Национален железничарски
синдикат на КТ „Подкрепа”
Заместник: Продан Енев - главен експерт в Конфедерация на труда „Подкрепа”

Представители на национално представените организации на и за хора с
увреждания
33. Красимир Коцев – представител на национално представените организации
на и за хора с увреждания и председател на Съюза на инвалидите в България;
Заместник: Светослав Чернев – президент на Национална организация „Малки
български хора“
Заместник: Павел Савов - председател на „Българска асоциация за рекреация,
интеграция и спорт“
Заместник: Мария Кръстева - председател на „Асоциация на родители на деца с
увреден слух“

Представители на академичната общност
34. Камен Веселинов – представител на Българска академия на науките;
Заместник: Михо Михов – представител на Селскостопанската академия и на
Института по почвознание, агротехнологии и защита на растенията „Н. Пушкаров“
Заместник: Снежан Божков - представител на Селскостопанската академия и на
Института по почвознание, агротехнологии и защита на растенията „Н. Пушкаров“

Представители на юридически лица с нестопанска цел за общественополезна
дейност
Екологични организации
35. Илиян Пламенов – секретар на УС на Сдружение „Екофорум за устойчиво
развитие”;
Заместник: Дончо Иванов - председател на УС на Сдружение „Коалиция за
устойчиво развитие”
Заместник: Емилия Палакарчева - член на УС на Сдружение „Екофорум за
устойчиво развитие”
Заместник: Иван Димитров - член на Експертния съвет на Сдружение
„Коалиция за устойчиво развитие”
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Организация, работеща в сферата на образованието, науката и културата
36. Илия Гътовски - представител на Сдружение „Организация за научно
практическо развитие на студентите”;
Заместник: Даниел Йорданов - представител на Сдружение „Организация за
научно практическо развитие на студентите”
Заместник: Борислав Арнаудов - представител на Сдружение „Организация за
научно практическо развитие на студентите”
Заместник: Людмил Живков - представител на Сдружение „Организация за
научно практическо развитие на студентите”

Организации, работещи в сферата на транспорта
37. Румен Михайлов - председател на Сдружение „Българска асоциация
интелигентни транспортни системи”;
Заместник: Георги Георгиев - председател на УС на Сдружение „Българска
федерация за пътнически транспорт”
Заместник: Иван Димитров - главен експерт в Сдружение „Българска федерация
за пътнически транспорт”
Заместник: Иван Иванов – член на УС на Сдружение „Българска асоциация
интелигентни транспортни системи”

Наблюдатели с право на съвещателен глас в заседанията на КН на ОПТТИ:
Одитен орган
1. Людмила Рангелова – изпълнителен директор на Изпълнителна агенция „Одит
на средствата от Европейския съюз”, Министерство на финансите;
Заместник: Нина Кирилова – държавен одитор в дирекция „Одитна дейност”,
Изпълнителна агенция „Одит на средствата от Европейския съюз”, Министерство на
финансите
Заместник: Петрана Павлова - директор на дирекция „Правно-методологическо
осигуряване на одитната дейност”, Изпълнителна агенция „Одит на средствата от
Европейския съюз”, Министерство на финансите

Агенция по обществени поръчки
2. Анастасия Венкова – главен експерт в отдел „Методология, анализ и
законодателство“, дирекция „Методология, анализ и контрол на обществените
поръчки”, Агенция по обществени поръчки;
Заместник: Людмила Заркова – главен експерт в сектор „Контрол върху
процедурите на договаряне“, отдел „Предварителен контрол“, дирекция „Методология,
анализ и контрол на обществените поръчки”, Агенция по обществени поръчки

Сертифициращ орган
3. Ръководител на Сертифициращия орган;
Заместник: Мануела Милошева – държавен експерт в отдел „Контрол и
сертификация на програма ИСПА и Кохезионен фонд”, дирекция „Национален фонд”,
Министерство на финансите
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Министерство на културата
4. Мария Димитрова – директор на дирекция „Международна дейност,
европейски програми и проекти“;
Заместник: Стефан Георгиев – началник на отдел „Европейски програми и
проекти“
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