СЪСТАВ НА КОМИТЕТА ЗА НАБЛЮДЕНИЕ НА ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА
„ИНОВАЦИИ И КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТ" 2014 - 2020 г.
( актуализация към 18.02.2015 г.)

ПРЕДСЕДАТЕЛ
Божидар Лукарски, министър на икономиката и ръководител на Управляващия орган
на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020 г.
ЗАМЕСТНИК ПРЕДСЕДАТЕЛ
Филип Кирев, началник на политическия кабинет на министъра на икономиката.

ЧЛЕНОВЕ С ПРАВО НА ГЛАС:
1. Даниела Малхасян, и.д. главен директор на

Главна дирекция „Европейски

фондове за конкурентоспособност”, Министерство на икономиката, Управляващ орган
на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020 г.;
Резервен член:
- Стефан Попов, началник на отдел „Финансово управление и мониторинг“, Главна
дирекция „Европейски фондове за конкурентоспособност”.
2.

Деница

Николова

–

заместник-министър

на

регионалното

развитие

и

благоустройството и ръководител на Управляващия орган на Оперативна програма
„Региони в растеж”;
Резервен член:
- Ася Станкова, и.д. главен директор на ГД „Програмиране на регионалното развитие”.
3. Зорница Русинова, заместник-министър на труда и социалната политика и
ръководител на Управляващия орган на Оперативна програма „Развитие на човешките
ресурси”;
Резервни членове:

- Гергана Колешанска-Дамянова, за главен директор на ГД „Европейски фондове,
международни програми и проекти“ на Министерство на труда и социалната политика;
- Васил Асенов, главен експерт, отдел „Програмиране и планиране“, ГД „Европейски
фондове, международни програми и проекти“;
- Веселин Спасов, старши експерт, отдел „Предоставяне на безвъзмездна финансова
помощ“, ГД „Европейски фондове, международни програми и проекти“.
4. Яна Георгиева, главен директор на Главна дирекция „Оперативна програма
„Околна среда”, Министерство на околната среда и водите;
Резервни членове:
- Гергана Грозданова, началник на отдел „Мониторинг“ в ГД „Оперативна програма
„Околна среда”;
- Емел Мехмедова, държавен експерт в ГД „Оперативна програма „Околна среда”;
- Михаела Ковчазова, старши сътрудник в ГД „Оперативна програма „Околна среда”
5.

Ръководителят

на

Управляващия

орган

на

ОП

„Транспорт

и

транспортна

инфраструктура“;
Резервни членове:
- Галина Василева – директор на дирекция „Координация на програми и проекти”;
- Тотка Чернаева – началник на отдел „Европейски програми и проекти”, дирекция
Информационни технологии и електронно управление“;
- Димо Димов, старши сътрудник в отдел „Програмиране“, дирекция „Координация на
програми и проекти“.
6.

Ръководителят

на

Управляващия

орган

на

Оперативна

програма

„Добро

управление”, Администрация на Министерския съвет;
7. Проф. Тодор Танев, министър на образованието и науката и ръководител на
Управляващия орган на ОП „Наука и образование за интелигентен растеж“;
Резервни членове:
-

Иван

Модев,

главен

директор

на

Главна

дирекция

„Структурни

фондове

и

международни образователни програми“ Министерство на образованието и науката;
- Геновева Жечева, началник отдел „Транснационални научни инициативи“, дирекция
„Наука“;
- Стоян Цонев, началник отдел „Програмиране и договаряне“, ГД „Структурни фондове и
международни образователни програми“.
8. Антон Аспарухов, и.д. директор на дирекция „Развитие на селските райони”,
Министерство на земеделието и храните;
Резервни членове:
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- Милен Кръстев, старши експерт в отдел „Мерки по ос 1“, дирекция „Развитие на
селските райони”;
- Мая Нинова държавен експерт в отдел „Мерки по ос 1“, дирекция „Развитие на
селските райони“;
- Владислав Цветанов, държавен експерт в отдел „Мерки по ос 1“, дирекция „Развитие на
селските райони“.
9.

Лъчезар

Золев,

началник

отдел

„Програмиране

и

мониторинг,

дирекция

„Европейски фонд за рибарство”, Изпълнителната агенция по рибарство и аквакултури
към Министерство на земеделието и храните;
Резервни членове:
- Красимира Данкова, главен експерт в отдел „Програмиране и мониторинг“, дирекция
„Европейски фонд за рибарство”;
- Стоян Урумов, главен експерт в отдел „Програмиране и мониторинг“, дирекция
„Европейски фонд за рибарство”.
10.

Баки

Хюсеинов,

заместник-председател

на

Комисията

за

защита

от

дискриминация;
Резервен член:
- Диляна Трайкова, главен специалист в отдел „АПМС“, Комисия за защита от
дискриминация.
11. Атанас Добрев, заместник изпълнителен директор с ресор САПАРД и Оперативна
програма „Рибарство и аквакултури“;
Резервен член:
- Невин Мехмедова, директор на дирекция „Рибарство и аквакултури“.
12. Мариета Немска, и.д. директор на дирекция „Икономическа и социална политика“,
Администрация на Министерския съвет на Република България;
Резервни членове:
- Надежда Гогова, държавен експерт в дирекция „Икономическа и социална политика“;
- Владимир Русев, главен експерт в дирекция „Икономическа и социална политика”.
13. Кристина Хитрова, директор на

дирекция „Координация по въпросите на ЕС”,

Администрация на Министерския съвет (АМС);
Резервни членове:
- Радослава Павлова, държавен експерт, дирекция „Координация по въпросите на ЕС”;
- Валентина Стоянова, главен експерт в дирекция „Координация по въпросите на ЕС”.
14. Николай Йонов, началник на отдел „Програми, финансирани от ЕФРР и КФ на ЕС”,
дирекция „Мониторинг на средствата от ЕС”, Администрация на Министерския съвет
(АМС);
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Резервни членове:
- Валентина Сотирова, главен експерт в дирекция „Мониторинг на средствата от ЕС”;
- Вера Маркова, главен експерт в дирекция „Програмиране на средствата от ЕС”;
- Светослав Стаменов, държавен експерт в дирекция „Системи за управление на
средствата от ЕС”.
15. Весела Данева, директор дирекция „Държавни помощи и реален сектор”,
Министерство на финансите;
Резервни членове:
- Лидия Атева, началник на отдел „Държавни помощи”, дирекция „Държавни помощи и
реален сектор”;
- Анастасия Хадриш, държавен експерт, отдел „ПЧП, концесии и акционерно участие“.
16. Маринела Петрова, директор на дирекция „Икономическа и финансова политика”,
Министерство на финансите;
Резервни членове:
- Яни Иванов, началник на отдел „Стратегии и програми за икономически растеж”,
дирекция „Икономическа и финансова политика”;
-

Михаила

Ярлийска, младши експерт в отдел

„Макроикономически анализи и

прогнози“, дирекция „Икономическа и финансова политика“.
17.

Росица

Иванова,

секретар

на

Националния

съвет

за

сътрудничество

по

етническите и интеграционните въпроси (НССЕИВ);
Резервни членове:
- Ахавни Топакбашян, държавен експерт в секретариата на НССЕИВ;
- Даниела Николова, държавен експерт в секретариата на НССЕИВ;
- Никола Петков, държавен експерт в секретариата на НССЕИВ.
18. Ели Анави, директор на дирекция „Малки и средни предприятия и иновации”,
Министерство на икономиката;
Резервни членове:
- Емилия Радева, началник отдел „Иновации и предприемачество“, дирекция „Малки и
средни предприятия и иновации”;
- Ивайло Грънчаров, началник отдел „Политика за МСП“, дирекция „Малки и средни
предприятия и иновации”.
19. Елена Пищовколева, директор на дирекция „Инвестиции", Министерство на
икономиката;
Резервни членове:
-

Юлиана

Гълъбова,

и.д.

началник

отдел

"Насърчаване

на

инвестициите

и

инвестиционни проекти";
4

- Желяз Енев, началник отдел "Секторни анализи";
- Илия Табаков, главен експерт, отдел "Насърчаване на инвестициите и инвестиционни
проекти".
20. Мария Иванова, директор на дирекция „Туристическа политика”, Министерство на
туризма;
Резервни членове:
- Ива Якимова, началник на отдел „Проекти и програми в туризма”, дирекция
„Туристическа политика”;
- Ели Воденичарова, главен експерт в дирекция „Туристическа политика”;
- Венелина Червенкова, главен експерт, дирекция „Туристическа политика”.
21. Антон Павлов, заместник-министър на енергетиката;
Резервни членове:
- Венета Цветкова, началник на отдел „Енергийни проекти и пазари“,
„Европейско

и

регионално

енергийно

сътрудничество“

(ЕРЕС),

дирекция

Министерство

на

енергетиката;
- Здравка Пекова, старши експерт, отдел „Енергийни проекти и пазари“,

дирекция

ЕРЕС;
- Антония Мойнова, държавен експерт, отдел „Енергийни проекти и пазари“, дирекция
ЕРЕС.
22. Ваня Желева, държавен експерт, дирекция „Бизнес статистика“, Национален
статистически институт;
Резервен член:
- Мария Гергова, началник на отдел в дирекция „Бизнес статистика“.
23.

Евгений

Иванов,

изпълнителен

директор

на

Изпълнителна

агенция

за

насърчаване на малките и средните предприятия;
Резервен член:
- Богдана Ваташка - Анави, директор на дирекция „Програми и проекти”.
24. Мария Димитрова, директор на дирекция „Международна дейност, европейски
програми и проекти“, Министерство на културата;
Резервен член:
- Стефан Георгиев, началник отдел „Европейски програми и проекти“.
25. Йовка Цачева, Главен секретар на Патентното ведомство;
Резервни членове:
- Валя Бабалева, заместник председател на Патентното ведомство;
- Вероника Тодорова началник на отдел „ЧР, връзки с обществеността и протокол“.
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26. Ивелин Буров, председател на Управителния съвет на Български институт за
стандартизация;
Резервни членове:
- Ирен Дабижева, изпълнителен директор на Български институт за стандартизация;
- Росица Георгиева, директор на дирекция „Издателска дейност, продажби и услуги“.
27. Виолина Панайотова, началник на отдел „Планиране, координация и контрол“,
дирекция „Планиране, координация и разрешения за оценяване на съответствието”
(„ПККРОС”), Държавна агенция за метрологичен и технически надзор;
Резервни членове:
- Кристина Петкова, директор на дирекция „Планиране, координация и разрешения за
оценяване на съответствието”;
- Цветана Пенчева, държавен експерт в отдел „Програмиране, координация и контрол“
в дирекция „ПККРОС”;
- Елена Димитрова, държавен експерт в отдел „Програмиране, координация и контрол“
в дирекция „ПККРОС”.
28. Ина Бояджиева, главен експерт в дирекция „Информация и анализ”, Агенция за
устойчиво енергийно развитие;
Резервен член:
- Огнян Марковски, главен експерт в дирекция „ПП по ЕЕ и ВЕИ”.
29. Костадин Джатев, заместник-изпълнителен директор на Българска агенция за
инвестиции;
Резервни членове:
- Милена Лозанова, главен експерт, дирекция „Маркетинг“;
- Анна Йорданова, експерт в дирекция „Маркетинг“;
- Албена Илиева, главен експерт в дирекция „СИО“.
30.

Васил

Василев,

директор

на

дирекция

„Развитие

на

комуникационни

и

информационни системи“, Изпълнителна агенция „Електронни съобщителни мрежи и
информационни технологии”;
Резервен член:
- Калин Шутилов, и.д. началник на отдел „Проекти в информационните технологии“.
31. Дарин Ангелов, член на КС на Национално сдружение на общините в Република
България и Председател на Общински съвет Плевен;
Резервни членове:
- Емил Кабаиванов, кмет на община Карлово;
- Светлин Бонев, общински съветник в община Търговище;
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- Благой Станчев, Парламентарен секретар на НСОРБ.
32. Ивайло Петров, областен управител на област Монтана, представител на
Регионален съвет за развитие на Северозападен район;
Резервни членове:
- Ваньо Костин, кмет на община Чупрене;
- Иван Грънчаров, кмет на община Луковит;
- Румен Маноев, кмет на община Козлодуй.“
33. Светлин Бонев, областен управител на област Търговище, представител на
Регионален съвет за развитие на Североизточен район;
Резервен член:
- Красимир Мирев, кмет на община Търговище.
34. проф. д-р Пенчо Пенчев, областен управител на област Велико Търново и
представител на Регионален съвет за развитие на Северен Централен район;
Резервен член:
- д-р Юлиян Найденов, кмет на община Силистра.
35.

Димитър

Сяров, областен

управител

на

област

Сливен, представител

на

Регионален съвет за развитие на Югоизточен район;
Резервен член:
- Николай Грозев, кмет на община Нова Загора.
36. Трендафил Величков, областен управител на област Пазарджик и представител
на Регионален съвет за развитие на Южен Централен район;
Резервен член:
– арх. Илко Николов, председател на Общински съвет Пловдив.“
37. Росица Иванова, областен управител на област Софийска и представител на
Регионален съвет за развитие на Югозападен район;
Резервни членове:
– Виктор Янев, областен управител на област Кюстендил;
- Веселин Пенев, областен управител на област София.
38. Цветан Симеонов, председател на УС на Българска търговско-промишлена палата;
Резервни членове:
- Илияна Филипова, заместник председател и изпълнителен директор на ТПП-Враца;
- Наталия Дичева, експерт в дирекция „Европейска интеграция и европейски проекти“ в
Българска търговско-промишлена палата.
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39. Камен Колев, заместник - председател на Българска стопанска камара;
Резервен член:
- Силвия Тодорова, директор „Индустриално развитие”.
40.

Камен

Колчев,

член

на

УС

на

Конфедерацията

на

работодателите

и

индустриалците в България (КРИБ);
Резервен член:
– Ангелина Добрева, експерт на КРИБ.
41. Румен Радев, заместник председател на Управителния съвет на Асоциация на
индустриалния капитал в България;
Резервни членове:
- Виолин Ненов, експерт в Асоциация на индустриалния капитал в България;
- Румен Атанасов, член на НС на Асоциация на индустриалния капитал в България;
- Славина Миленова, експерт в Асоциация на индустриалния капитал в България.
42. Александър Загоров, конфедерален секретар на Конфедерация на труда
„Подкрепа“;
Резервни членове:
- Нонка Каменова, експерт;
- Корнелия Атанасова, експерт.
43. Николай Ненков, вицепрезидент на Конфедерация на независимите синдикати в
България;
Резервни членове:
-

Валентин Вълчев, председател на Федерация на независимите синдикати на

миньорите;
- Георги Петров, председател на Национална федерация на енергетиците;
- Васил Яначков, председател на Синдикална федерация „Металици“.
44.

Нико

Ников,

заместник

-

председател

на

Националния

съюз

на

трудовопроизводителните кооперации, представител на национално представените
организации на и за хора с увреждания;
Резервни членове:
- д-р Диана Инджова, председател на Център за психологически изследвания;
- Васил Долапчиев, председател на Съюз на слепите в България;
- Маринела Ангелова, председател на Национално сдружение на работодателите на
хората с увреждания.
45. чл.-кор. проф. Николай Милошев, заместник-председател на БАН, представител
на академичната общност;
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Резервни членове:
-

проф.

д-р

Георги

Костадинов,

ръководител

на

направление

„Механизация

и

хидромелиорации“ на Институт по почвознание, агротехнологии и защита на растенията
„Никола Пушкаров“;
- доц. д-р Десислава Йосифова, ръководител на учебен съвет „Счетоводство и контрол“
във Висшето училище по застраховане и финанси – София, представител на Съвета на
ректорите на висшите училища в Република България.
46. Неправителствени организации със сфера на общественополезна дейност
„Социално включване и интегриране на маргинализираните групи“:
- Катя Горанова, Сдружение „Агенция за развитие на човешките ресурси“
Резервен член:
- Калин Минев, Сдружение „Агенция за развитие на човешките ресурси“.
47. Неправителствени организации със сфера на общественополезна дейност
„Екология“:
- Илиян Пътев, Сдружение „Екофорум за устойчиво развитие“;
Резервни членове:
- Иван Главчовски, Сдружение „Коалиция за устойчиво развитие“;
- Лазар Карадалиев, Сдружение „Коалиция за устойчиво развитие“.
48. Неправителствени организации със сфера на общественополезна дейност
„Равенство между мъжете и жените, недискриминация и равни възможности“:
- Георги Йотов, „Сдружение за социална подкрепа и развитие и бизнес реализация на
личността – Диона“ – гр. Враца;
Резервен член:
- Дима Йотова, „Сдружение за социална подкрепа и развитие и бизнес реализация на
личността – Диона“ – гр. Враца
49. Неправителствени организации със сфера на общественополезна дейност
„Научно-изследователска и развойната дейност и иновации“:
- Цанко Шандров, Фондация „Регионални инициативи“;
Резервен член:
- Стефан Радев, Фондация „Регионални инициативи“.

НАБЛЮДАТЕЛИ С ПРАВО НА СЪВЕЩАТЕЛЕН ГЛАС:
1. Людмила Рангелова, изпълнителен директор на Изпълнителна агенция „Одит на
средствата от Европейския съюз”;
Резервни наблюдатели:
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- Иван Панчев, държавен одитор в дирекция „Одитна дейност”;
- Петрана Павлова, директор на дирекция „Правно-методологично осигуряване на
одитната дейност“;
- Дора Бурова, с.д. директор на дирекция „Одитна дейност“.
2. Петя Николова, главен експерт, Агенция по обществени поръчки;
Резервен наблюдател:
- Валерия Нацева-Методиева, главен експерт в Агенция по обществени поръчки.
3. Диана Маринова, с.д. директор на дирекция „Национален фонд”, Министерство на
финансите, Ръководител на Сертифициращия орган по програмите, съфинансирани от
Европейския фонд за регионално развитие, Европейския социален фонд и Кохезионния
фонд;
Резервен наблюдател:
- Василка Костадинова, началник отдел „Контрол и сертификация по програма САПАРД
и ЕФРР”, дирекция „Национален фонд”.
4. Представители на Европейската комисия.
5. Представители на юридически лица с нестопанска цел - група със сфера на
дейност „Насърчаване на икономическото развитие“:
- Георги Райчевски, Фондация „ГИС-Трансфер Център“;
Резервен наблюдател:
- Веселина Купенова, Фондация „ЕС О ЕС Предприемачи“.
6. Представители на юридически лица с нестопанска цел - група със сфера на
дейност „Политики за развитие“:
- Кристина Цветанска, Българска асоциация на консултантите по европейски
програми;
Резервен наблюдател:
- Румен Генов, Агенция за регионално икономическо развитие и инвестиции –
Кърджали.
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