
Р Е П У Б Л И К А   Б Ъ Л Г А Р И Я 
А Д М И Н И С Т Р А Ц И Я  Н А  М И Н И С Т Е Р С К И Я  С Ъ В Е Т

София, бул. “Дондуков” № 1, тел. централа  940-29-99, факс 981-81-70 

З  А  П  О  В  Е  Д

 Р-180 от 28.10.2021г.

На основание чл. 7, ал. 1, 2, 4 и 6, чл. 8, и чл. 9, ал. 4 от Постановление № 142 на 
Министерския съвет от 2019 г. за разработване на стратегическите и програмните 
документи на Република България за управление на средствата от фондовете на 
Европейския съюз за програмния период 2021-2027 г., т. 3, буква „д“ от Решение № 196 
на Министерския съвет от 2019 г. за одобряване на анализ на социално-
икономическото развитие на България 2007-2017 г. за определяне на националните 
приоритети за периода 2021-2027 г., на списък с целите на политиките, които да 
бъдат подкрепени през програмен период 2021-2027 г., и на списък с програми и водещи 
ведомства за разработването им, изменено и допълнено с Решение № 495 на 
Министерския съвет от 2020 г и Заповед № Р-113 на министър-председателя от 2020 г. 

Н А Р Е Ж Д А М: 

І. Определям поименния състав на Тематичната работна група за разработване на 
проект на „Програма за техническа помощ“ за програмния период 2021-2027 г., както 
следва: 

1. ПРЕДСЕДАТЕЛ:

ИРЕНА ПЪРВАНОВА – директор на дирекция „Добро управление” в
Администрацията на Министерския съвет
(АМС)

2. ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ:

ДАНИЕЛА НИКОЛОВА – главен експерт по УЕПП, отдел
„Програмиране и договаряне“, дирекция „Добро
управление“, АМС

ПРЕПИС
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3. ЧЛЕНОВЕ  
  
3.1 ПРЕДСТАВИТЕЛИ НА ДИРЕКЦИЯ „ДОБРО УПРАВЛЕНИЕ“ В АМС 
 

АТАНАС АТАНАСОВ 
(основен член) 

– главен сътрудник по УЕПП, отдел 
„Мониторинг и верификация“, дирекция 
„Добро управление“, АМС 

 

ПОЛИНА ЛИЧЕВА 
(резервен член) 

– държавен експерт, отдел „Финансово 
управление“, дирекция „Добро управление“, 
АМС 

  
КАЛОЯН МИТЕВ 
(резервен член) 

– държавен експерт, отдел „Програмиране и 
договаряне“, дирекция „Добро управление“, 
АМС 

  

 

3.2 ПРЕДСТАВИТЕЛИ НА ДИРЕКЦИЯ „ЦЕНТРАЛНО КООРДИНАЦИОННО 
ЗВЕНО“ В АМС 
 
ГЕОРГИ СТРАТИЕВ 
(основен член) 

– и.д. началник на отдел 
„Информационни системи“ в дирекция 
„Централно координационно звено“ в 
АМС 

  
ПЕТЯ АТАНАСОВА 
(резервен член) 

– държавен експерт в отдел „Информация 
и комуникация“ в дирекция „Централно 
координационно звено“ в АМС 

  
3.3 ПРЕДСТАВИТЕЛИ НА ДИРЕКЦИЯ „ИКОНОМИЧЕСКА И СОЦИАЛНА 
ПОЛИТИКА“ В АМС 
 
БОРЯНА ГРИГОРОВА 
(основен член) 

– държавен експерт в дирекция 
„Икономическа и социална политика“ в 
АМС 

  
СЕВЕРИНА ДЕСПОДОВА 
(резервен член) 

– държавен експерт в дирекция 
„Икономическа и социална политика“ в 
АМС 

  
ПЕТЪР МАТОВ 
(резервен член) 

– старши експерт в дирекция 
„Икономическа и социална политика“ в 
АМС 
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3.4 ПРЕДСТАВИТЕЛИ НА ДИРЕКЦИЯ „НАЦИОНАЛЕН ФОНД“ НА 
МИНИСТЕРСТВОТО НА ФИНАНСИТЕ (МФ) 
 
МАНУЕЛА МИЛОШЕВА 
(основен член) 

– директор на дирекция „Национален фонд“ на 
МФ 

  
ВЕСЕЛА ПЕТРОВА 
(резервен член) 
 
 

– началник на отдел „Финансово управление и 
контрол на качеството“ в дирекция „Национален 
фонд“ на МФ 
 

ДЕСИСЛАВА АЛЕКСИЕВА 
(резервен член) 

– старши експерт в отдел „Финансово управление 
и контрол на качеството“ в дирекция „Национален 
фонд“ на МФ 

  
3.5 ПРЕДСТАВИТЕЛИ НА ДИРЕКЦИЯ „ИКОНОМИЧЕСКА И ФИНАНСОВА 
ПОЛИТИКА“ НА МФ 
 
МАРИНЕЛА ПЕТРОВА 
(основен член) 

– директор на дирекция „Икономическа и 
финансова политика“ на МФ 

  
  
ИВАН ТОДОРОВ 
(резервен член) 
 
 

– младши експерт в дирекция „Икономическа и 
финансова политика“ на МФ 
 

3.6 ПРЕДСТАВИТЕЛИ НА ДИРЕКЦИЯ „ДЪРЖАВНИ ПОМОЩИ И РЕАЛЕН 
СЕКТОР“ НА МФ 
 
ВЕСЕЛА ДАНЕВА 
(основен член) 
 

– директор на дирекция „Държавни помощи и 
реален сектор“ на МФ 
 

СТРАХИЛ СТОЕВ 
(резервен член) 
 
 
 
ПАОЛИНА КИРКОВА 
(резервен член) 
 

– главен експерт в дирекция „Държавни помощи и 
реален сектор“ на МФ 
 
– главен експерт в дирекция „Държавни помощи и 
реален сектор“ на МФ 
 

3.7 ПРЕДСТАВИТЕЛИ НА ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ 
„СЕРТИФИКАЦИОНЕН ОДИТ НА СРЕДСТВАТА ОТ ЕВРОПЕЙСКИТЕ 
ЗЕМЕДЕЛСКИ ФОНДОВЕ“ (ИА СОСЕЗФ) 
 
СИМОН ПАПАЗЯН 
(основен член) 

– държавен одитор в дирекция „Одитни 
дейности по европейските земеделски фондове“ 
на ИА СОСЕЗФ 
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ВАСИЛ ВАСИЛЕВ 
(резервен член) 

– главен одитор в дирекция „Одитни 
дейности по европейските земеделски 
фондове“ на ИА СОСЕЗФ 

  
3.8 ПРЕДСТАВИТЕЛИ НА ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ „ОДИТ НА 
СРЕДСТВАТА ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ“ (ИА ОСЕС) 
 
ПЕТРАНА ПАВЛОВА 
(основен член) 

– директор на дирекция „Одити на средствата 
по социалната политика и образование“ на 
ИА ОСЕС 

  
МИЛЕНА ПОПНИКОЛОВА 
(резервен член) 
 
 

– главен одитор в дирекция „Одити на 
средствата по социалната политика и 
образование“ на ИА ОСЕС 

 

МАРИЯ УРУМОВА 
(резервен член) 
 
 

– главен одитор в дирекция „Одити на 
средствата по социалната политика и 
образование“ на ИА ОСЕС 

 

3.9 ПРЕДСТАВИТЕЛИ НА ДЪРЖАВЕН ФОНД „ЗЕМЕДЕЛИЕ“ (ДФЗ) 
 
МИНКО ДЪБОВ 
(основен член) 

– главен експерт в дирекция „Оторизация на 
плащанията по прилагане на мерки за 
развитие на селските райони“ на ДФЗ 

 
ЕФТИМИЯ ХРИСТОВА 
(резервен член) 
 
 

– главен експерт в дирекция „Оторизация на 
плащанията по прилагане на мерки за 
развитие на селските райони“ на ДФЗ 
 

АЛБЕНА РУСКОВА 
(резервен член) 
 
 

– главен експерт в дирекция „Договориране 
по прилагане на мерки за развитие на 
селските райони“ на ДФЗ 
 

3.10 ПРЕДСТАВИТЕЛИ НА МИНИСТЕРСТВОТО НА ИКОНОМИКАТА (МИ) 
 
ВЛАДИМИР ВЪЛЧЕВ 
(основен член) 

– заместник главен директор на Главна 
дирекция „Европейски фондове за 
конкурентоспособност“ на МИ 

  
ЛЮДМИЛА СУГАРЕВА 
(резервен член) 

– началник на сектор „Техническа помощ“, 
отдел „Подбор на проекти и техническа 
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помощ“, Главна дирекция „Европейски 
фондове за конкурентоспособност“ на МИ 

ЖАНА КОЛЕВА-ЧОГОЛЯНСКА 
(резервен член) 

– старши експерт в Главна дирекция 
„Европейски фондове за 
конкурентоспособност“ на МИ 

 
3.11 ПРЕДСТАВИТЕЛИ НА МИНИСТЕРСТВОТО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И 
НАУКАТА (МОН) 
 
ИВАН ПОПОВ 
(основен член) 
 
 
 

– заместник изпълнителен директор на 
Изпълнителна агенция „Програма за 
образование“ (ИАПО) 

ГАЛИНА НЕНЧЕВА 
(резервен член) 

– главен експерт в дирекция „Програмиране, 
наблюдение и оценка“ на ИАПО 

ХРИСТО ЙОРДАНОВ 
(резервен член) 

– държавен експерт в дирекция 
„Програмиране, наблюдение и оценка“ на 
ИАПО 

  

3.12 ПРЕДСТАВИТЕЛИ НА МИНИСТЕРСТВОТО НА ОКОЛНАТА СРЕДА И 
ВОДИТЕ (МОСВ) 
 
ПЕТЯ ПЕТРОВА 
(основен член) 
 
 
 

– началник на отдел „Координация, 
комуникация и техническа помощ“ в Главна 
дирекция „Оперативна програма „Околна 
среда“ (ГД ОПОС) на МОСВ 

МАРТА ЦВЕТКОВА 
(резервен член) 

– началник на отдел „Програмиране и 
планиране“ в ГД ОПОС на МОСВ 

  
ЕМЕЛ МЕХМЕДОВА 
(резервен член) 
 

– държавен експерт в ГД ОПОС на МОСВ 

3.13 ПРЕДСТАВИТЕЛИ НА МИНИСТЕРСТВОТО НА ТРАНСПОРТА, 
ИНФОРМАЦИОННИТЕ ТЕХНОЛОГИИ И СЪОБЩЕНИЯТА (МТИТС) 
 
МИГЛЕНА БЕЛЯКОВА 
(основен член) 

– главен експерт в дирекция „Координация на 
програми и проекти“ на МТИТС 
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МАЯ ТОДОРОВА 
(резервен член) 
 
 

– старши експерт в дирекция „Координация 
на програми и проекти“ на МТИТС 

СТАНИСЛАВ ГОЦОВ 
(основен член) 

– главен експерт в дирекция „Координация на 
програми и проекти“ на МТИТС 

  
3.14 ПРЕДСТАВИТЕЛИ НА МИНИСТЕРСТВОТО НА РЕГИОНАЛНОТО 
РАЗВИТИЕ И БЛАГОУСТРОЙСТВОТО (МРРБ) 
 
ИВАЙЛО СТОЯНОВ 
(основен член) 

– началник на отдел „Координация и оценка“ 
в Главна дирекция „Стратегическо планиране 
и програми за регионално развитие“ на МРРБ 

  
ДЕСИСЛАВА ДАКОВА 
(резервен член) 

– главен експерт в отдел „Координация и 
оценка“, Главна дирекция „Стратегическо 
планиране и програми за регионално 
развитие“ на МРРБ 

НЕДЯЛКА ИЛКОВА 
(резервен член) 

– главен експерт в отдел „Координация и 
оценка“, Главна дирекция „Стратегическо 
планиране и програми за регионално 
развитие“ на МРРБ 

  
3.15 ПРЕДСТАВИТЕЛИ НА МИНИСТЕРСТВОТО НА ТРУДА И СОЦИАЛНАТА 
ПОЛИТИКА (МТСП) 
 
НАТАЛИЯ ЕФРЕМОВА 
(основен член) 

– заместник главен директор на Главна 
дирекция „Европейски фондове, 
международни програми и проекти“ на 
МТСП 

  
МАГДАЛЕНА ГЕОРГИЕВА 
(резервен член) 

– старши експерт в Главна дирекция 
„Европейски фондове, международни 
програми и проекти“ на МТСП 

  
3.16 ПРЕДСТАВИТЕЛИ НА АГЕНЦИЯТА ЗА СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ 
(АСП) 
 
ДИМИТРИНА НИКОЛОВА 
(основен член) 

– главен експерт в дирекция „Международно 
сътрудничество, програми и европейска 
интеграция“ на АСП 
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ПЕТЯ ПЕТРОВА 
(резервен член) 

– главен експерт в дирекция „Международно 
сътрудничество, програми и европейска 
интеграция“ на АСП 

  
3.17 ПРЕДСТАВИТЕЛИ НА МИНИСТЕРСТВОТО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО, 
ХРАНИТЕ И ГОРИТЕ (МЗХГ) 
 
АТАНАС МАНОЛОВ 
(основен член) 

– старши експерт в дирекция „Морско дело и 
рибарство“ в МЗХГ – водещо ведомство за 
разработването на „Програма за морско дело, 
рибарство и аквакултури“  

  
ЕЛЕНА АЛЕКСИЕВА 
(резервен член) 

– главен експерт в дирекция „Морско дело и 
рибарство“ на МЗХГ –водещо ведомство за 
разработването на „Програма за морско дело, 
рибарство и аквакултури“  

  

МИРОСЛАВ ПАНКОВ 
(основен член) 

– държавен експерт в дирекция „Развитие на 
селските райони“ на МЗХГ водещо ведомство 
за разработването на „Стратегически план за 
развитие на земеделието и селските райони“  

  

СТЕФАН БОГДАНОВ 
(резервен член) 

– държавен експерт в дирекция „Развитие на 
селските райони“ на МЗХГ – водещо 
ведомство за разработването на 
„Стратегически план за развитие на 
земеделието и селските райони“ 

  
3.18 ПРЕДСТАВИТЕЛИ НА МИНИСТЕРСТВОТО НА ВЪТРЕШНИТЕ РАБОТИ 
(МВР) 
 
ИВАЙЛО СТОЯНОВ 
(основен член) 

– началник на отдел „Информационно-
аналитична дейност, правно и 
административно обслужване“ в дирекция 
„Защита на финансовите интереси на 
Европейския съюз“ (АФКОС) на МВР 
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ЦВЕТЕЛИНА ТОДОРОВА 
(резервен член) 

– главен експерт в дирекция „Защита на 
финансовите интереси на Европейския съюз“ 
(АФКОС) на МВР 

ДИАНА ЕНЕВА 
(резервен член) 

– старши експерт в дирекция „Международни 
проекти“ на МВР 

  
3.19 ПРЕДСТАВИТЕЛИ НА МИНИСТЕРСТВОТО НА ВЪНШНИТЕ РАБОТИ 
(МВнР) 
 
ЛЮБОМИР НИКОЛОВ 
(основен член) 

– дипломатически служител III степен в 
дирекция „Права на човека“ на МВнР 

  
АЛЕКСАНДРА АЛЕКСАНДРОВА 
(резервен член) 

– специалист в дирекция „Права на човека“ на 
МВнР 

  
3.20 ПРЕДСТАВИТЕЛИ НА НАЦИОНАЛНИЯ СТАТИСТИЧЕСКИ ИНСТИТУТ 
(НСИ) 
 
АНТОАНЕТА ИЛКОВА 
(основен член) 

– директор на дирекция „Многосекторна 
статистика и услуги за потребителите“ на 
НСИ 

  
АРСЛАН АХМЕДОВ 
(резервен член) 

– началник на отдел „Регионална статистика и 
индикатори за мониторинг“ в дирекция 
„Многосекторна статистика и услуги за 
потребителите“ на НСИ 

Валерия Ангелова-Тошева 
(резервен член) 

– държавен експерт в дирекция 
„Многосекторна статистика и услуги за 
потребителите“ на НСИ 

  
3.21 ПРЕДСТАВИТЕЛИ НА КОМИСИЯТА ЗА ЗАЩИТА ОТ ДИСКРИМИНАЦИЯ 
(КЗД) 
 
БАКИ ХЮСЕИНОВ 
(основен член) 

– заместник-председател на КЗД 

  
СВИЛЕНА ИВАНОВА 
(резервен член) 

– началник на отдел „Специализирано 
производство“ в дирекция „Специализирано 
производство, анализ и превенция“ на КЗД 
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ВАЛЕНТИН ГЛАВЧЕВ 
(резервен член) 

– старши юрисконсулт в дирекция 
„Административно-правно обслужване“ на 
КЗД 

  
3.22 ПРЕДСТАВИТЕЛИ НА АГЕНЦИЯТА ЗА ХОРАТА С УВРЕЖДАНИЯ (АХУ) 
 
МИНЧО КОРАЛСКИ 
(основен член) 

– изпълнителен директор на АХУ 

  
МАРИАНА КЪРКОВСКА 
(резервен член) 

– главен секретар на АХУ 

  
СВИЛЕН ПЕНКОВ 
(резервен член) 

– директор на дирекция „Административно-
правно, финансово и информационно 
обслужване“ на АХУ 

  
3.23 ПРЕДСТАВИТЕЛИ НА РЕГИОНАЛНИЯ СЪВЕТ ЗА РАЗВИТИЕ (РСР) В 
СЕВЕРОЗАПАДЕН РАЙОН 
  
3.24 ПРЕДСТАВИТЕЛИ НА РСР В СЕВЕРОИЗТОЧЕН РАЙОН 

СВИЛЕН ШИТОВ 
(основен член) 
 
ГЕОРГИ ТРОНКОВ 
(резервен член) 
 

–  Кмет на община Девин 
 
 
–  Кмет на община Вълчи дол 

 

 

3.25 ПРЕДСТАВИТЕЛИ НА РСР В СЕВЕРЕН ЦЕНТРАЛЕН РАЙОН 

ПЕНЧО МИЛКОВ 
(основен член) 
 
ДАУД АЯОВЛУ 
(разервен член) 
 

–  Кмет на община Русе 
 
 
–  Кмет на община Цар Калоян 
 

 

3.26 ПРЕДСТАВИТЕЛИ НА РСР В ЮГОИЗТОЧЕН РАЙОН 

  
3.27 ПРЕДСТАВИТЕЛИ НА РСР В ЮГОЗАПАДЕН РАЙОН 

ПЛАМЕН АЛЕКСИЕВ 
(основен член) 
 
ГЕОРГИ ГЕОРГИЕВ 
(разервен член) 

–  Кмет на община Радомир 
 
 
–  Общински съветник в Столичен 
общински съвет 
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3.28 ПРЕДСТАВИТЕЛИ НА РСР В ЮЖЕН ЦЕНТРАЛЕН РАЙОН 

СТАНИСЛАВ ДЕЧЕВ 
(основен член) 
 
КОСТАДИН КОЕВ 
(разервен член) 
 
РУМЕН ПЕХЛИВАНОВ 
(разервен член) 
 

–  Кмет на община Хасково 
 
 
–  Кмет на община Велинград 
 
–  Кмет на община Рудозем 
 

 

  
3.29 ПРЕДСТАВИТЕЛИ НА СДРУЖЕНИЕ „КОНФЕДЕРАЦИЯ НА ТРУДА 
„ПОДКРЕПА“ (КТП) 
 
ВАНЯ ГРИГОРОВА 
(основен член) 

– съветник на президента на КТП 

  
3.30 ПРЕДСТАВИТЕЛИ НА СДРУЖЕНИЕ „АСОЦИАЦИЯ НА 
ИНДУСТРИАЛНИЯ КАПИТАЛ В БЪЛГАРИЯ“ (АИКБ) 
 
РОСИЦА СТЕЛИЯНОВА 
(основен член) 

– директор „Програми проекти“ в АИКБ 

  
ДОБРИН ИВАНОВ 
(резервен член) 
 

– изпълнителен директор на АИКБ 
 
 

ИВЕЛИН ЖЕЛЯЗКОВ 
(резервен член) 

– директор „Тристранно сътрудничество“ в 
АИКБ 

  
3.31 ПРЕДСТАВИТЕЛИ НА СДРУЖЕНИЕ „КОНФЕДЕРАЦИЯ НА 
РАБОТОДАТЕЛИТЕ И ИНДУСТРИАЛЦИТЕ В БЪЛГАРИЯ – КРИБ ГЛАСЪТ НА 
БЪЛГАРСКИЯ БИЗНЕС“ (КРИБ) 
 
ГЕЯ ХОЛЕЧКОВА 
(основен член) 

– експерт в КРИБ 

  
ИВАН ЗАХАРИЕВ 
(резервен член) 

– директор „Пазар на труда“ в КРИБ 

  
3.32 ПРЕДСТАВИТЕЛИ НА СДРУЖЕНИЕ „БЪЛГАРСКА ТЪРГОВСКО-
ПРОМИШЛЕНА ПАЛАТА“ (БТПП) 
 
БЕАТА ПАПАЗОВА 
(основен член) 

– съветник по европейската интеграция и 
европейски проекти в БТПП 
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МАРИАНА ТАНЧЕВА 
(резервен член) 

– директор на дирекция „Европейска 
интеграция и европейски проекти“ в БТПП 

  
ВИКТОРИЯ СЛАВЧЕВА-ИВАНОВА 
(резервен член) 

– експерт юрист в „Юридическа дирекция“ в 
БТПП 

  
3.33 ПРЕДСТАВИТЕЛИ НА СДРУЖЕНИЕ „КОНФЕДЕРАЦИЯ НА 
НЕЗАВИСИМИТЕ СИНДИКАТИ В БЪЛГАРИЯ“ (КНСБ) 
 
ДАНИЕЛА АЛЕКСИЕВА-СТОЯНОВА 
(основен член) 

– национален секретар на КНСБ 

  
БИСТРА КАРАДИМОВА 
(резервен член) 

– експерт към кабинета на президента на 
КНСБ 

  
ИВАН АЛЕКСИЕВ 
(резервен член) 

– старши експерт в направление 
„Организационно развитие, координация и 
комуникация. Защита на синдикални права и 
трудови конфликти“ на КНСБ 

  
3.34 ПРЕДСТАВИТЕЛИ НА СДРУЖЕНИЕ „БЪЛГАРСКА СТОПАНСКА 
КАМАРА – СЪЮЗ НА БЪЛГАРСКИЯ БИЗНЕС“ (БСК) 
 
СИЛВИЯ ТОДОРОВА 
(основен член) 

– директор „Индустриално развитие“ в 
БСК 

  
СВЕТЛАНА ДОНЧЕВА 
(резервен член) 

– ръководител на Център за управление на 
проекти в БСК 

  
3.35 ПРЕДСТАВИТЕЛИ НА СДРУЖЕНИЕ „СЪЮЗ ЗА СТОПАНСКА 
ИНИЦИАТИВА“ (ССИ) 
 
БОРЯНА БЕЛЧЕВА 
(основен член) 

– съветник „Програми и проекти“ в ССИ   

  
3.36 ПРЕДСТАВИТЕЛИ НА НАЦИОНАЛНО ПРЕДСТАВИТЕЛНИТЕ 
ОРГАНИЗАЦИИ НА И ЗА ХОРА С УВРЕЖДАНИЯ, ПРИЗНАТИ ОТ 
МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ ПО РЕДА НА ЗАКОНА ЗА ИНТЕГРАЦИЯ НА ХОРАТА 
С УВРЕЖДАНИЯ 
 
ВЕСКА СЪБЕВА 
(основен член) 

– председател на Асоциацията на родители на 
деца с епилепсия 

  
ВАСИЛ ДОЛАПЧИЕВ 
(резервен член) 

– председател на Съюза на слепите в 
България 
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НАТАША ИВАНОВА-ЗЛАТЕВА 
(резервен член) 

– главен експерт в Съюза на инвалидите в 
България 

  
3.37 ПРЕДСТАВИТЕЛИ НА СДРУЖЕНИЕ „НАЦИОНАЛНО СДРУЖЕНИЕ НА 
ОБЩИНИТЕ В РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ“ (НСОРБ) 
 
ТЕОДОРА ДАЧЕВА 
(основен член) 

– заместник изпълнителен директор на 
НСОРБ 

  
МАРУСЯ ЦВЕТКОВА 
(резервен член) 

– старши експерт „Институционални 
проекти“ в НСОРБ 

  
МАРИАНА НИКОЛОВА 
(резервен член) 

– ръководител екип „Секретариат“ в НСОРБ 

  
3.38 ПРЕДСТАВИТЕЛИ НА БЪЛГАРСКАТА АКАДЕМИЯ НА НАУКИТЕ (БАН) 
 
ОГНЯН БОЮКЛИЕВ 
(основен член) 

– секция „Регионална и секторна икономика“ 
в Института за икономически изследвания на 
БАН 

  
МАРИЯ ПЕТРОВА 
(резервен член) 

– секция „Наказателноправни науки“ в 
Института за държавата и правото на БАН 

  
3.39 ПРЕДСТАВИТЕЛИ НА СЪВЕТА НА РЕКТОРИТЕ НА ВИСШИТЕ 
УЧИЛИЩА В РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ 
 
ЕВЕЛИНА ХРИСТОВА 
(основен член) 

– преподавател в Нов български университет 

  
ЛЮБОМИРА ХРИСТОВА 
(резервен член) 

– преподавател в Югозападен университет 
„Неофит Рилски“ 

  
3.40 ПРЕДСТАВИТЕЛИ НА СЕЛСКОСТОПАНСКАТА АКАДЕМИЯ (СА) 
 
ЖИВКО ДУЧЕВ 
(основен член) 

– директор на дирекция „Информационно 
обслужване“, Централна администрация на 
СА 

  
КРАСИМИР РУСАНОВ 
(резервен член) 

– сектор „Молекулярна генетика“,  
Агробиоинститут към СА 

  
МАРТИН НЕНОВ 
(резервен член) 

– главен асистент в отдел „Агрохимия, 
агроекология и системи на земеделието“, 
Институт по почвознание, агротехнологии и 
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3.43 ПРЕДСТАВИТЕЛИ НА ДЪРЖАВНА АГЕНЦИЯ „БЕЗОПАСНОСТ НА 
ДВИЖЕНИЕТО ПО ПЪТИЩАТА (ДАБДП) 

защита на растенията „Никола |Пушкаров“ 
към СА 

3.41 ПРЕДСТАВИТЕЛИ НА „ФОНД МЕНИДЖЪР НА ФИНАНСОВИ 
ИНСТРУМЕНТИ В БЪЛГАРИЯ“ ЕАД (ФМФИБ) 

ДИМИТЪР ЧЕРКЕЗОВ 
(основен член) 

– ръководител на отдел „Оперативни
програми“ в Управление „Финансови
инструменти и оперативни програми“ на
ФМФИБ

АНГЕЛИНА ТОДОРОВА 
(резервен член) 

– директор управление „Проектна
информация и финансиране“ на ФМФИБ

3.42 ПРЕДСТАВИТЕЛИ НА ОРГАНИЗАЦИИТЕ, РАБОТЕЩИ В СФЕРАТА НА 
РАВЕНСТВОТО МЕЖДУ МЪЖЕТЕ И ЖЕНИТЕ, НЕДИСКРИМИНАЦИЯТА И 
РАВНИТЕ ВЪЗМОЖНОСТИ 

АННА АДАМОВА 
(основен член) 

– програмен директор в Сдружение
„Български център за нестопанско право“

ВЕЛИНА БАРОВА 
(резервен член) 

– редакционен координатор на Фондация
„БлуЛинк“

СТОЯН СТАВРЕВ 
(резервен член) 

– управител на „Българска консултантска
организация“ ЕООД – член на Сдружение
„Българска асоциация на консултантите по
европейски програми“

МАЛИНА КРУМОВА 
(основен член) 

– председател на Държавна агенция
„Безопасност на движението по
пътищата“

МАРИЯ КРУМОВА 
(резервен член) 

– държавен експерт в дирекция
„Стратегии, анализ и оценка“ на ДАБДП

МИЛЕН МАРКОВ 
(резервен член) 

– държавен експерт в дирекция
„Стратегии, анализ и оценка“ на ДАБДП
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3.44 ПРЕДСТАВИТЕЛИ НА ДЪРЖАВНАТА АГЕНЦИЯ ЗА НАУЧНИ 
ИЗСЛЕДВАНИЯ И ИНОВАЦИИ (ДАНИИ) 

ІІ. Функциите на тематичната работна група по т. І включват: разработване на проекта 
на „Програма за техническа помощ“; изпълнение на всички функции, които са й 
определени в чл. 10 от ПМС № 142/2019 г., отразяване на предложенията, получени по 
време на обществените обсъждания и консултации на програмата, както и на 
получените бележки и коментари от страна на Европейската комисия по проекта на 
„Програма за техническа помощ“. 

ІІІ. Срокът за изготвяне на проект на програмата по т. І за провеждане на преговори с 
Европейската комисия е до 20 ноември 2020 г. 

ІV. Функциите на секретариат на тематичната работна група се изпълняват от дирекция 
„Добро управление“ в Администрацията на Министерския съвет. Секретариатът 
провежда неформалните преговори по проекта на програмата по т. І с Европейската 
комисия. 

V. При отсъствие на председателя всички негови функции се изпълняват от заместник-
председателя на тематичната работна група.

VІ. Лицата по т. І не получават възнаграждение за участието си в работата на 
тематичната работна група. 

VІІ. Работата на тематичната работна група продължава до официалното одобряване 
на проекта на програмата по т. І от Европейската комисия. 

ЕЛИСАВЕТА ВЪЛКАНОВА 
(основен член) 

– старши сътрудник по УЕПП, отдел
„Програмиране и договаряне“, дирекция
„Програма за научни изследвания,
иновации и дигитализация
за интелигентна трансформация“
(ПНИИДИТ)

ВЯРА ВЕНЕВА 
(резервен член) 

– държавен експерт, отдел „Мониторинг
и верификация“, дирекция ПНИИДИТ

АННА ЛЮТАКОВА 
(резервен член) 

– главен експерт, отдел „Съответствие,
риск и нередности“, дирекция
ПНИИДИТ
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Отменям Заповед № Р-123 от 18.08.2021 г. 

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

ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ 
„ДОБРО УПРАВЛЕНИЕ“ 
В АДМИНИСТРАЦИЯТА НА 
МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ: 

28.10.2021 г.

X

Signed by: Irena Dimova Parvanova

ИРЕНА ПЪРВАНОВА 
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ТРГ НА ПТП 
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