РЕ П У Б Л И К А Б Ъ Л Г А РИ Я
ЗАМЕСТНИК МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛ
ПО ЕВРОПЕЙСКИТЕ ФОНДОВЕ И ИКОНОМИЧЕСКАТА
ПОЛИТИКА
Препис

З А П О В Е Д
№ Р-92
София

01 юли

2016 г.

За изменение на Заповед № Р-239 от 17 ноември 2015 г.

Н А Р Е Ж Д А М:
В т. I се правят следните изменения и допълнения:
1. Точка 2.3 се изменя така:
“КРАСИМИР КИРЯКОВ

заместник-министър
образованието и науката

на

със заместници:
ИВАН МОДЕВ

СВЕТОМИРА АПОСТОЛОВАКАЛОЯНОВА

главен
директор
на
Главна
дирекция
„Структурни
фондове
и
международни
образователни
програми“
на
Министерството
на
образованието
и
науката
и
ръководител на Управляващия
орган
на Оперативна програма „Наука и
образование за интелигентен растеж“
- заместник главен директор на
Главна дирекция „Структурни фондове
и
международни
образователни
програми“
на
Министерството
на
образованието и науката”

2. В т. 2.5 думите „АСЯ СТАНКОВА – и.д. главен директор на
Главна дирекция „Програмиране на регионалното развитие“ на
Министерството на регионалното развитие и благоустройството и
заместник-ръководител на Управляващия орган на ОП „РР” се заменят
с:
„АСЯ СТАНКОВА

мб-МЙ

- главен директор и заместникръководител на Управляващия орган
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на Оперативна програма „Региони в
растеж“
на
Министерството
на
регионалното
развитие
и
благоустройството”
3. Точка 2.9 се изменя така:
„ЗОРНИЦА РУСИНОВА

- министър на труда и социалната
политика и председател на Комитета
за
наблюдение
на
Оперативна
програма „Развитие на човешките
ресурси“

със заместници:
ЛИЛИЯ СТОЯНОВИЧ

АННА НИКОЛОВА

главен
директор
на
Главна
дирекция
„Европейски
фондове,
международни програми и проекти“ и
ръководител на Управляващия орган
на Оперативна програма „Развитие на
човешките ресурси“
- заместник главен директор на
Главна
дирекция
„Европейски
фондове, международни програми и
проекти“ на Министерството на труда
и социалната политика”

4. В т. 2.15 думите „ЛИДИЯ АТЕВА – началник на отдел
„Методология, наблюдение и координация на държавните помощи“ в
дирекция „Държавни помощи и реален сектор“ на Министерството на
финансите“ се заличават.
5. Точка 2.18 се заличава.
6. Точка 2.19 се заличава.
7. Точка 2.20 се изменя така:
„МАЛИНА КРУМОВА

- директор на дирекция „Централно
координационно звено“

8. В т. 2.22 думите „МАРИЕТА НЕМСКА – и.д. директор на
дирекция „Икономическа и социална политика“ в администрацията на
Министерския съвет“ се заменят с:
„МАРИЕТА НЕМСКА

мб-

директор
на
дирекция
„Икономическа и социална политика“
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в администрацията
съвет”

на

Министерския

9. В т. 2.23 думите „КЛЕМЕНТИНА ПОПОВА – директор на
дирекция „Модернизация на администрацията“ в администрацията на
Министерския съвет“ се заменят с:
„КРАСИМИР БОЖАНОВ

10.

директор
на
дирекция
„Модернизация на администрацията“ в
администрацията
на
Министерския
съвет”

В т. 2.29 думите:

„ТОДОР ПОПОВ

- кмет на община Пазарджик

със заместници:
ТАНЯ ХРИСТОВА

- кмет на община Габрово

ГИНКА ЧАВДАРОВА

изпълнителен
директор
на
Националното сдружение на общините
в България“

се заменят с:
„ДАНИЕЛ ПАНОВ

- кмет на община Велико Търново и
председател на Управителния съвет
на
Националното
сдружение
на
общините в България

със заместници:
ДОНКА МИХАЙЛОВА

- кмет на община Троян и заместникпредседател на Управителния съвет
на
Националното
сдружение
на
общините в България

ТАНЯ ХРИСТОВА

- кмет на община Габрово

ГИНКА ЧАВДАРОВА

изпълнителен
директор
на
Националното сдружение на общините
в България”

11. В
т.
2.43
думите
„ПРЕДСТАВИТЕЛ
НА
национално
представителните организации на и за хората с увреждания, признати
от Министерския съвет и по реда на Закона за интеграция на хората
с увреждания“ се заменят с:
„АДРИАНА СТОИМЕНОВА-СТЕФАНОВА

мб-

- изпълнителен директор на Център
за
психологически
изследвания,
представител
на
национално
представените организации на и за
хората с увреждания, признати от
Министерския съвет и по реда на
Закона за интеграция на хората с
увреждания”

София, бул. “Дондуков” № 1, тел. централа 940-29-99, факс 940-26-22

16ZP-92

4

12.

Точка 2.45 се изменя така:

„СПАСКА ПЕТРОВА

- Център за междуетнически диалог
и
толерантност
„Амалипе“,
представител на ротационен принцип
на
групата
на
организациите,
работещи в сферата на социалното
включване
и
интегрирането
на
маргинализираните групи

със заместници:
МИЛЕН МИЛАНОВ

СТЕФАН ПАНАЙОТОВ

- Фондация „Здраве за ромите“,
представител на ротационен принцип
на
групата
на
организациите,
работещи в сферата на социалното
включване
и
интегрирането
на
маргинализираните групи
- Център за междуетнически диалог
и
толерантност
„Амалипе“,
представител на ротационен принцип
на
групата
на
организациите,
работещи в сферата на социалното
включване
и
интегрирането
на
маргинализираните групи”

ДЕЯН КОЛЕВ

13.

- Сдружение „Асоциация „Интегро“,
представител на ротационен принцип
на
групата
на
организациите,
работещи в сферата на социалното
включване
и
интегрирането
на
маргинализираните групи

В т. 3.5 накрая се добавя:

„ВЕСЕЛА ПЕТРОВА

- началник на отдел „Сертификация и
финансово управление на Кохезионния
фонд“, дирекция „Национален фонд“
на Министерството на финансите”

14.
В т. 3.7 думите „ДИМИТЪР СИМЕОНОВ – директор на
дирекция „Наблюдение, координация и контрол на Разплащателната
агенция“ на Министерството на земеделието и храните“ се заменят
със:
„СИЛВИЯ ГЕОРГИЕВА

мб-

началник
на
Звеното
за
наблюдение, координация и контрол
на дейността на Разплащателната
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агенция
на
Министерството
земеделието и храните”

на

15.
В т. 3.8 думите „МЮХЕТТИН КАРАОГЛАН - началник на
отдел „НККСМДП“ в дирекция „Наблюдение, координация и контрол на
Разплащателната агенция“ на Министерството на земеделието и
храните“ се заменят с:

„МЮХЕТТИН КАРАОГЛАН

- държавен експерт в Звеното за
наблюдение, координация и контрол на
дейността на Разплащателната агенция
на Министерството на земеделието и
храните”

Препис от заповедта да се изпрати на лицата по т. 1 за
сведение и изпълнение.

ЗАМЕСТНИК МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛ
ПО ЕВРОПЕЙСКИТЕ ФОНДОВЕ И
ИКОНОМИЧЕСКАТА ПОЛИТИКА:/п/ Томислав Дончев

мб-
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