
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 940-26-22

З  А  П  О  В  Е  Д

 Р-239 от 17.11.2022г.

На основание чл. 9, ал. 5 от Закона за управление на 
средствата от Европейските структурни и инвестиционни фондове 
(посл. изм. и доп., ДВ, бр. 39 от 27.05.2022 г.) (ЗУСЕСИФ), чл. 
12 от Постановление № 79 на Министерския съвет от 2014 г. за 
създаване на комитети за наблюдение на Споразумението за 
партньорство на Република България и на програмите, 
съфинансирани от Европейските структурни и инвестиционни фондове 
за програмен период 2014-2020 г., § 5 от Заключителните 
разпоредби на Постановление № 302 на Министерския съвет от 
2022 г. за създаване на комитети за наблюдение на Споразумението 
за партньорство на Република България и на програмите, 
съфинансирани от ЕФСУ, за програмен период 2021-2027 г. и 
Заповед № Р-142 на министър-председателя от 2022 г. 

Н А Р Е Ж Д А М: 

І. Определям поименния състав на Комитета за наблюдение 
на Оперативна програма „Добро управление” (Комитета), както 
следва: 

1.ПРЕДСЕДАТЕЛ:

ИРЕНА ПЪРВАНОВА

Директор на дирекция „Добро управление” 
на Администрацията на Министерския 
съвет и Ръководител на Управляващия 
орган на Оперативна програма „Добро 
управление“ 2014-2020 г. 

2.ЗАМЕСТНИК-
ПРЕДСЕДАТЕЛ:

ДАНИЕЛА НИКОЛОВА 

Държавен експерт в отдел „Програмиране 
и договаряне“ на дирекция „Добро 
управление“ в Администрацията на 
Министерския съвет 

3.ЧЛЕНОВЕ:

П Р ЕПИС
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3.1.ДЕСИСЛАВА ГЕОРГИЕВА Заместник-министър на регионалното 
развитие и благоустройството и 
ръководител на Управляващия орган на 
Оперативна програма „Региони в растеж“ 
2014-2020 г. 

със заместници: 

МОНИКА СТОЯНОВА Главен експерт в отдел „Преселекция и 
договаряне" в Главна дирекция 
„Стратегическо планиране и програми за 
регионално развитие" (ГД СППРР), МРРБ 

ЦВЕТЕЛИНА ДИМИТРОВА Държавен експерт в отдел „Преселекция и 
договаряне“, ГД СППРР, МРРБ 

ВАНЯ ВЪЛКОВА  главен експерт в отдел „Преселекция и 
договаряне“, ГД СППРР, МРРБ 

3.2.НАТАЛИЯ ЕФРЕМОВА Заместник-министър на труда и 
социалната политика  

със заместници: 

ЦВЕТАН СПАСОВ Главен директор на Главна дирекция 
„Европейски фондове, международни 
програми и проекти“ (ГД ЕФМПП) в 
Министерството на труда и социалната 
политика (МТСП) 

ДЕСИСЛАВА ГЕОРГИЕВА-
УШКОЛОВА 

Началник на отдел „Програмиране и 
договаряне“ в ГД ЕФМПП на МТСП 

МАГДАЛЕНА ГЕОРГИЕВА Главен експерт в отдел „Програмиране и 
договаряне“ в ГД ЕФМПП на МТСП 

3.3.ГЕОРГИ ВАЙСИЛОВ Изпълнителен директор на Изпълнителна 
агенция „Програма за образование“ 
(ИАПО) и Ръководител на Управляващия 
орган на Оперативна програма „Наука и 
образование за интелигентен растеж“ 
2014-2020 г.(ОПНОИР) 

със заместници: 

ИВАН ПОПОВ  Заместник-изпълнителен директор ИАПО 

МАРИЯ СТАНЕВСКА Директор на дирекция „Програмиране, 
наблюдение и оценка“, ИАПО 

ИЛКА ГЪЛЪБОВА Държавен експерт в дирекция 
„Програмиране, наблюдение и оценка“, 
ИАПО 
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3.4.ИЛИЯНА ИЛИЕВА Главен директор на Главна Дирекция 
„Европейски фондове за 
конкурентноспособност” (ГД ЕФК), 
Министерство на икономиката и 
растежа(МИР) 

със заместници: 

ДАНИЕЛА МАЛХАСЯН Държавен експерт в сектор „Програма за 
научни изследвания, иновации и 
дигитализация за икономическа 
трансформация“ 2021-2027 г. (ПНИИДИТ), 
отдел „Програмиране", ГД ЕФК, МИР 

ДИМИТЪР ПЛАТНИКОВ Главен експерт в сектор „Програма 
Конкурентоспособност и иновации в 
предприятията“ 2021-2027 (ПКИП), отдел 
„Програмиране", ГД ЕФК, МИР 

3.5.МАРТИН ГЕОРГИЕВ и.д. Директор на дирекция „Координация 
на програми и проекти“ и Ръководител на 
Управляващия орган на Оперативна 
програма „Транспорт и транспортна 
инфраструктура“ 2014-2020 г.(ОПТТИ), 
Министерство на транспорта и 
съобщенията (МТС)  

със заместници: 

МАЙЯ СТОИЛОВА Началник на отдел „Контрол по 
обществени поръчки“ в дирекция 
„Координация на програми и проекти“, 
МТС 

СТАНИСЛАВА НИКОЛОВА-
СПАСОВА 

Главен сътрудник в отдел „Контрол по 
обществени поръчки“ на дирекция 
„Координация на програми и проекти“, МТС  

3.6.ГАЛИНА СИМЕОНОВА Главен директор на Главна дирекция 
„Оперативна програма „Околна среда“ (ГД 
ОПОС) в Министерството на околната 
среда и водите (МОСВ) и Ръководител на 
Управляващия орган на ОПОС 2014-2020 г. 

със заместници: 

ПЕТЯ ПЕТРОВА Началник сектор „Координация и 
комуникация“ в отдел Координация, 
комуникация и техническа помощ, ГД ОПОС, 
МОСВ 

АЛБЕНА МИРЧЕВА Главен експерт в отдел „Програмиране и 
планиране“, ГД ОПОС, МОСВ 

3.7.ГЕОРГИ СЪБЕВ Заместник-министър на земеделието и 
Ръководител на Управляващия орган на 
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„Програма за морско дело и рибарство“, 
Министерство на земеделието(МЗм) 

със заместници: 

СТОЯН КОТОВ Директор на дирекция „Морско дело и 
рибарство“ на МЗм 

АНТОАНЕТА ХЮБНЕР Началник на отдел „Програмиране“, 
дирекция „Морско дело и рибарство“ на 
МЗм 

3.8.ГЕОРГИ СЪБЕВ Заместник-министър на земеделието и 
Ръководител на Управляващия орган на 
Програмата за развитие на селските 
райони за периода 2014-2020 г. 

със заместници: 

ЕЛЕНА ИВАНОВА Директор на дирекция „Развитие на 
селските райони“, МЗм 

МИРОСЛАВ ПАНКОВ Началник на отдел ППНТП в дирекция 
„Развитие на селските райони“, МЗм 

ТАТЯНА ПЕТРОВА Главен експерт в отдел ППНТП в дирекция 
„Развитие на селските райони“, МЗм 

3.9.ВИКТОРИЯ 
СЛАВЕЙКОВА-АНГЕЛОВА 

Държавен експерт в отдел „Програмиране 
и договаряне“ на дирекция „Добро 
управление“ в Администрацията на 
Министерския съвет (АМС) 

със заместник: 

ЛОРА БУСАРОВА Държавен експерт в отдел „Мониторинг и 
верификация“ на дирекция „Добро 
управление“, АМС 

МАРИАНА ДИМИТРОВА Държавен експерт в отдел „Програмиране 
и договаряне“ на дирекция „Добро 
управление“, АМС 

3.10.АНА ДЖУМАЛИЕВА Председател на Комисията за защита от 
дискриминация (КЗД) 

със заместник: 

ВИКТОРИЯ МИЛАНОВА Началник на отдел „Анализи, превенция и 
международно сътрудничество“, КЗД 

КИРИЛ СТАНКОВ Главен специалист в отдел „Анализи, 
превенция и международно 
сътрудничество“, КЗД 

3.11.НИКОЛАЙ 
КАВАРДЖИКЛИЕВ 

Изпълнителен директор на Държавен фонд 
„Земеделие“ (ДФЗ) 

със заместник: 
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КЛИМЕНТ ПЕТРОВ Заместник изпълнителен директор на ДФЗ 

ИВА ИВАНОВА Директор на дирекция „Договориране по 
прилагане на мерки за развитие на 
селските райони“, ДФЗ 

ДИАНА СТАМЕНОВА Главен експерт в отдел „Методология и 
мониторинг“, Дирекция „ОППМРСР“, ДФЗ 

3.12.МАРИЕТА НЕМСКА Директор на дирекция „Координация на 
политики и концесии“ АМС 

със заместници: 

МАРИАНА СЛАВКОВА Началник на отдел „Концесии“ в дирекция 
„Координация на политики и концесии“ 
АМС 

ТЕОДОРА ВЛАЕВСКА Държавен експерт в отдел „Концесии“ в 
дирекция „Координация на политики и 
концесии“ АМС 

3.13.ПЕТЯ ВАСИЛЕВА Директор на дирекция „Координация по 
въпросите на ЕС“ (КВЕС), АМС 

със заместници: 

КРИСТИНА НЕНКОВА Държавен експерт в дирекция 
„Координация по въпросите на ЕС“, АМС 

АСЕН ЗАХАРИДОВ Държавен експерт в дирекция 
„Координация по въпросите на ЕС“, АМС 

3.14.ДОБРИНКА КРЪСТЕВА Началник на отдел „Наблюдение и анализ“ 
в дирекция „Централно координационно 
звено“, АМС 

със заместници:  

СТЕФКА АНДРЕЙЧИНА Главен сътрудник по УЕПП в отдел 
„Информация и комуникация“ на дирекция 
„Централно координационно звено“, АМС 

ДАНИЕЛА ЦОНЕВА Началник на сектор „Политики и програми 
за интелигентен и приобщаващ растеж“, 
отдел "Наблюдение и анализ" на дирекция 
„Централно координационно звено“, АМС 

3.15.МЕТОДИ МЕТОДИЕВ Директор на дирекция „Икономическа и 
финансова политика“ в Министерството на 
финансите (МФ) 

със заместник: 

ИВАН ТОДОРОВ Експерт в отдел „Национални стратегии и 
програми за развитие“ на дирекция 
„Икономическа и финансова политика“, МФ 

3.16.ВЕСЕЛА ДАНЕВА Директор на дирекция „Държавни помощи и 
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реален сектор“ (ДПРС), МФ 

със заместници: 

СТРАХИЛ СТОЕВ Главен експерт в отдел  „Методология, 
наблюдение и координация на държавните 
помощи“ на дирекция ДПРС, МФ 

СТЕФКА САРАФОВА Главен експерт в отдел  „Методология, 
наблюдение и координация на държавните 
помощи“ на дирекция ДПРС, МФ 

ПАОЛИНА КИРКОВА Главен експерт в отдел „Публично 
финансиране на реалния сектор и 
държавните помощи в чувствителни 
отрасли“ в дирекция ДПРС, МФ 

3.17.РОСИЦА ИВАНОВА Секретар на Националния съвет за 
сътрудничество по етническите и 
интеграционните въпроси към 
Министерския съвет(НССЕИВ) 

със заместник: 

АХАВНИ ТОПАКБАШЯН Държавен експерт в Секретариата на 
НССЕИВ  

3.18.ДИАНА ЯНЧЕВА Заместник-председател на Националния 
статистически институт (НСИ) 

със заместник: 

ЦВЕТАН НАНОВ Главен секретар на НСИ 

3.19.НИКОЛИНА СТОЯНОВА Директор на дирекция „Модернизация на 
администрацията“, АМС 

със заместник: 

ГАЛЯ ИВАНОВА Държавен експерт в дирекция 
„Модернизация на администрацията“, АМС 

3.20.ДЕНИЦА ГОЛЕВА Държавен експерт в дирекция 
„Координация на политиката за е-
управление“ на Министерството на 
електронното управление 

със заместници: 

ЕЛЕНА ГРАМАТИКОВА Държавен експерт в дирекция „Стратегии 
и политики за управление“, Държавна 
агенция „Електронно управление“ (в 
ликвидация) 

3.21. ЛИДИЯ СТОЙКОВА-
ЧОРБАНОВА 

заместник-министър на здравеопазването  

със заместници: 

МАРИЯНА КОЛЕВА Главен експерт в дирекция „Международни 
проекти и програми“, Министерство на 
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здравеопазването (МЗ) 

ГЕНОВЕВА БАКЪРДЖИЕВА Главен експерт в Дирекция „Международни 
проекти и програми“, МЗ 

3.22.ЮЛИЯ КОВАЧЕВА Заместник-министър на правосъдието 

със заместници: 
ЛЪЧЕЗАР ЗОЛЕВ Директор на дирекция „Стратегическо 

развитие и програми“ в Министерството 
на правосъдието (МП) 

ЙОРДАНКА АЙКОВА и.д. Началник на отдел „Международни 
програми и проекти“ в дирекция 
„Стратегическо развитие и програми“, МП  

3.23.РОСИЦА ГЛАВУРОВА Директор на дирекция „Финанси, човешки 
ресурси и административна дейност“ на 
Агенцията по обществени поръчки (АОП) 

със заместници: 
ГАЛЯ МАНАСИЕВА Директор на дирекция „Законодателство и 

методология“ (ЗМ), АОП 

МАРИЯНА МАНЬОВСКА с.д. Началник на отдел „Стратегически 
документи и сътрудничество“ в дирекция 
„ЗМ“, АОП 

3.24.МАЯ ПЕТКОВА Директор на дирекция „Международни 
проекти“ в Министерството на вътрешните 
работи (МВР) 

със заместници: 
КОМНЯ ИНДЖОВА Началник на отдел „Мониторинг, 

верификация и плащания“ в дирекция 
„Международни проекти“, МВР 

КРАСИМИР УШНЕВ Началник на отдел „Програми и проекти“ 
в дирекция „Международни проекти“, МВР 

3.25.ДИЛЯН МЛЪЗЕВ Представител на Националното сдружение 
на общините в Република България 
(НСОРБ) и кмет на община Елена 

със заместник: 
ЙОРДАН ЙОРДАНОВ Представител на НСОРБ и кмет на община 

Добрич 

НИКОЛА БЕЛИШКИ  Представител на НСОРБ, член на УС и 
кмет на община Панагюрище  

ТЕОДОРА ДАЧЕВА Заместник-изпълнителен директор на 
НСОРБ 

3.26.ЦВЕТАН ЦЕНКОВ Представител на Регионалния съвет за 
развитие на Северозападен регион (РСР 
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на СЗР) и кмет на Община Видин  

със заместници: 
ДОНКА МИХАЙЛОВА Представител на РСР на СЗР и кмет на 

община Троян 

МАРИНЕЛА НИКОЛОВА Представител на РСР на СЗР и кмет на 
община Козлодуй 

НИНА ПЕТКОВА Представител на РСР на СЗР и кмет на 
община Георги Дамяново 

3.27.ПЕНЧО МИЛКОВ Представител на Регионалния съвет за 
развитие на Северен централен регион 
(РСР и СЦР) и Кмет на община Русе 

със заместник: 
ДАУД АЛЯОВЛУ Представител на РСР и СЦР и кмет на 

Община Цар Калоян 

3.28. МАРИО СМЪРКОВ Представител на Регионалния съвет за 
развитие на Североизточен регион (РСР 
на СИР)и областен управител на Варна 

със заместник: 
ДИМИТЪР ДИМИТРОВ Представител на РСР на СИР и кмет на 

община Ветрино 

3.29.……………………… Представител на Регионалния съвет за 
развитие на Югозападен регион (РСР на 
ЮЗР)  

със заместници: 

ПЛАМЕН АЛЕКСИЕВ Представител на РСР на ЮЗР и кмет на 
община Радомир 

ПЕТЪР ПАУНОВ Представител на РСР на ЮЗР и кмет на 
община Кюстендил 

3.30.СТАНИСЛАВ ДЕЧЕВ Представител на Регионалния съвет за 
развитие на Южен централен регион (РСР 
на ЮЦР) кмет на община Хасково,  

със заместници: 
КОСТАДИН КОЕВ Представител на РСР на ЮЦР и кмет на 

община Велинград 

РУМЕН ПЕХЛИВАНОВ Представител на РСР на ЮЦР и кмет на 
община Рудозем 

3.31.…………………… Представител на Регионалния съвет за 
развитие на Югоизточен регион (РСР на 
ЮИЗ) 

със заместник: 
СТЕФАН РАДЕВ Представител на РСР на ЮИЗ и кмет на 
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община Сливен 

3.32.ДОБРИН ИВАНОВ  Изпълнителен директор на Асоциацията на 
индустриалния капитал в България (АИКБ) 

със заместници: 
РОСИЦА СТЕЛИЯНОВА Директор „Програми и проекти“ в АИКБ 

ЦВЕТИН ТОДОРОВ Експерт в АИКБ 

БОРИСЛАВ КИРОВ Член на КС на АИКБ 

3.33.РАДКА ЙОСИФОВА Юридически съветник на Конфедерацията 
на работодателите и индустриалците в 
България (КРИБ) 

със заместници: 
ДОБРОМИР ВАСИЛЕВ Експерт на КРИБ, представител на 

„Българска консултантска организация“ 
ЕООД 

ГАЛЯ ПЕТРОВА Директор на дирекция „Регионални 
структури“ на КРИБ 

3.34. ВАСИЛ ТОДОРОВ Член на УС на Българската търговско-
промишлена палата (БТПП) и главен 
секретар на БТПП 

със заместник: 
БЕАТА ПАПАЗОВА Съветник в БТПП 

3.35.ДАНИЕЛА АЛЕКСИЕВА-
СТОЯНОВА 

Вицепрезидент на Конфедерацията на 
независимите синдикати в България 
(КНСБ) 

със заместник: 
ЮЛИЯ СИМЕОНОВА Национален секретар на КНСБ 

3.36.ЛЮБКА ГЕОРГИЕВА Конфедерален секретар в Конфедерация на 
труда (КТ) „Подкрепа“ 

със заместници: 
АЛЕКСАНДЪР ЗАГОРОВ Конфедерален секретар в КТ „Подкрепа“ 

АДРИАН ИЛИЕВ Експерт в КТ „Подкрепа“ 

3.37.СВЕТЛАНА ДОНЧЕВА Ръководител „Център за управление на 
проекти“ в Българска стопанска камара 
(БСК) 

със заместник: 

СИЛВИЯ ТОДОРОВА Директор на дирекция „Икономически и 
финансови въпроси“, БСК 

3.38.АТАНАС ТЕМЕЛКОВ  Административен директор на Съюза за 
стопанска инициатива (ССИ) 

със заместник: 
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МИЛЕНА АТАНАСОВА Координатор, ССИ 

3.39.ВАСИЛ ДОЛАПЧИЕВ Председател на Съюза на слепите в 
България, 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  

със заместници: 
РАЛИЦА ЙОРГОВА Административен директор на Центъра за 

психологически изследвания 

КРАСИМИР КОЦЕВ Председател на Съюза на инвалидите в 
България 

ВЕСКА СЪБЕВА Председател на Асоциацията на родители 
на деца с епилепсия и заместник-
председател на Националния съвет за 
интеграция на хората с увреждания 

3.40.КАТЯ АЛЕКСАНДРОВА Началник на отдел „Административно 
обслужване и човешки ресурси“ в 
Българска академия на науките 

със заместници: 
МАРТИН БАНОВ Председател на Селскостопанската 

академия 

ГЕНКА ПЕТРОВА Заместник-ректор по научната дейност 
към Медицинския университет, 
представител на Съвета на ректорите на 
Висшите училища в Република България 

3.41.КРАСИМИР ПЕТКОВ Член на УС на Сдружение „Организация за 
научно-практическо развитие на 
студентите“, представител на 
организациите, работещи в сферата на 
равенството между мъжете и жените, 
недискриминацията и равните възможности 

със заместници: 
ГЕОРГИ ЙОТОВ Председател на УС на Сдружение за 

социална подкрепа и развитие и бизнес 
реализация на личността „Диона“ 

ВЕСЕЛИНА КУПЕНОВА Председател на Съвета на Фондация „SOS 
Предприемачи“ 

3.42.МИНЧО БЕНОВ Национален директор на Хабитат България 

със заместник: 
АСЯ ДОБРУДЖАЛИЕВА Мениджър проекти в Хабитат България 

3.43.ДОНЧО ИВАНОВ Председател на УС на Сдружение 
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„Коалиция за устойчиво развитие“ 

със заместник:  
ЛАЗАР КАРАДАЛИЕВ Член на УС на сдружение „Коалиция за 

устойчиво развитие“  

3.44.ПЕТРАНКА ПЛУКЧИЕВА Управител „Сдружение Лаборатория за 
изкуство и култура” 

със заместници: 
АНА ДОБРЕВА Председател на УС на Сдружение 

„Дружество за заетост на безработни 
лица-ДЕМО” 

НОРА КОНСТАНТИНОВА Технически сътрудник в Сдружение 
Лаборатория за изкуство и култура” 

3.45.АНДРЕЙ ЛАЛОВ Представител на Българска асоциация на 
управленските консултантски организации 

със заместник:  

ЛЕОНЧИЯ ВЕЛКОВА Представител на Българската асоциация 
на малките и средните предприятия 

3.46.ИВА ТАРАЛЕЖКОВА Представител на Сдружение „Национална 
мрежа за децата“, представител на 
организациите, работещи в сферата на 
политики за развитие, включително на 
регионално и местно ниво 

със заместници:  

ВЕСЕЛИНА ГЕОРГИЕВА Член на Българската асоциация на 
консултантите по европейски проекти 

ЦАНКО ШАНДРОВ Изпълнителен директор на Фондация 
„Регионални инициативи“ 

ТОДОР ЙОСИФОВ Председател на УС на СНЦ „Младежки 
глас“ 

3.47.БОЯН МАГДАЛИНЧЕВ Член на Висшия съдебен съвет (ВСС) 

със заместници:  

ГЕРГАНА МУТАФОВА Член на ВСС 

ЦВЕТИНКА ПАШКУНОВА Член на ВСС 

ТИХОМИР ДИМИТРОВ Главен секретар на ВСС 

3.48.МИГЛЕНА ТАЧЕВА Директор на Националния институт на 
правосъдието (НИП) 

със заместник:  

СИЛВИЯ ДИМИТРОВА Заместник-директор на НИП 

4.НАБЛЮДАТЕЛИ: 
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4.1.ЛЮДМИЛА РАНГЕЛОВА Изпълнителен директор на Изпълнителна 
агенция „Одит на средствата от 
Европейския съюз“ (ИА ОСЕС) 

със заместници:  
ПЕТРАНА ПАВЛОВА Директор на дирекция „Одити на 

средствата по социална политика и 
образование“ на ИА ОСЕС 

МИЛЕНА ПОПНИКОЛОВА Главен одитор в дирекция „Одити на 
средствата по социална политика и 
образование“ на ИА ОСЕС 

4.2.ДЕТЕЛИНА КАРАЕНЕВА Директор на дирекция „Национален фонд” 
(НФ) на МФ и ръководител на 
Сертифициращия орган 

със заместник:  

СТАНКА РАШКОВА Началник на отдел началник отдел 
„Програми на ЕС и други донорски 
програми“ в дирекция НФ,  МФ 

СВЕТЛА ЕМАНУИЛОВА главен експерт в отдел „Програми на ЕС 
и други донорски програми“ в дирекция 
НФ,  МФ 

4.3.НАДЯ ШАБАНИ Директор на фондация „Български център 
за нестопанско право“ (БЦНП), 
представител на юридическите лица с 
нестопанска цел, имащи отношение към 
политиките за развитие, включително на 
регионално и местно ниво 

със заместници:  

ТЕОДОРА КРУМОВА Програмен директор в Център за 
междуетнически диалог и толерантност 
„Амалипе“ 

ПЛАМЕН ТОДОРОВ Административен директор на фондация 
„Български център за нестопанско право“ 

ЛЮБЕН ПАНОВ Консултант към фондация „Български 
център за нестопанско право“ 

4.4.ПАВЕЛ ИВАНОВ Изпълнителен директор на Института по 
публична администрация (ИПА) 

със заместници:  

КАМЕЛИЯ ГАШЕВСКА Главен експерт в дирекция „Обучения, 
международна дейност и проекти“ на ИПА 

СНЕЖАНКА РИБАРСКА Главен експерт в дирекция „Обучения, 
международна дейност и проекти“ на ИПА 

4.5.ЛЪЧЕЗАР СПАСОВ Изпълнителният директор на Изпълнителна 
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агенция „Сертификационен одит на 
средствата от Европейските земеделски 
фондове“ (ИА СОСЕЗФ) 

със заместници:

ТЕОДОРА ЧАВДАРОВА Главен секретар, ИА СОСЕЗФ 

ТОДОРКА ЦВЕТАНОВА Главен експерт в дирекция „Финансово-
стопанска и административно-правна 
дейност“, ИА СОСЕЗФ 

ІІ. Членовете на Комитета по т. І имат право на глас при 
вземането на решения, а наблюдателите имат право на съвещателен 
глас. 

ІІІ. В случай на отсъствие на титуляря по т. І, подточка 
3 един от определените му заместници участва в заседанията на 
Комитета с право на глас. 

ІV. При отсъствие на председателя всички негови функции 
се изпълняват от заместник-председателя на Комитета. 

V. Координацията, административната и техническата
работа, свързани с дейността на Комитета, се извършват от 
секретариат, чиито функции се изпълняват от дирекция „Добро 
управление” на АМС. 

Отменям Заповед Р-232 от 03.11.2022 за КН на ОПДУ. 

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

РЪКОВОДИТЕЛ НА УПРАВЛЯВАЩИЯ 
ОРГАН НА ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА  
„ДОБРО УПРАВЛЕНИЕ”: 

17.11.2022 г.

X

Signed by: Irena Dimova Parvanova

ИРЕНА ПЪРВАНОВА 
ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ 
„ДОБРО УПРАВЛЕНИЕ“ 
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