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СЪСТАВ 

НА КОМИТЕТА ЗА НАБЛЮДЕНИЕ НА 

ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „РАЗВИТИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ“  

КЪМ МЕСЕЦ НОЕМВРИ 2018 г. 

 

 

Поименен състав на членовете с право на глас и на наблюдателите с право на 

съвещателен глас в Комитета за наблюдение на Оперативна програма „Развитие на 

човешките ресурси“ за програмен период 2014-2020 г.: 

 

Председател: 

ЗОРНИЦА РУСИНОВА, заместник-министър на труда и социалната политика, 

Министерство на труда и социалната политика 

Институции/ 

организации 

Основ

ание1  
Член Резервен член 

Членове и заместници на Комитета за наблюдение с право на глас 

Оперативна програма 

„Региони в растеж“ в 

Министерство на 

регионалното развитие 

и благоустройството  

чл. 12, 

ал. 3,      

т. 1  

 

Деница Николова, 

заместник-министър 

на регионалното 

развитие и 

благоустройството 

Цветелина Атанасова, и.д. 

заместник главен директор на 

Главна дирекция „Стратегическо 

планиране и програми за 

регионално развитие“ и 

нач. на отдел „Стратегическо 

планиране и договаряне“ 

Татяна Ангелчева, началник на 

сектор „Договаряне“, отдел 

„Стратегическо планиране и 

договаряне“, Главна дирекция 

„Стратегическо планиране и 

програми за регионално развитие“ 

Ивайло Стоянов, началник на 

сектор „Стратегическо планиране 

и програмиране“, отдел 

„Стратегическо планиране и 

договаряне“ 

Оперативна програма 

„Наука и образование 

за интелигентен 

растеж“ в 

Изпълнителна агенция 

„Оперативна програма 

„Наука и образование 

за интелигентен 

растеж“ 

чл. 12, 

ал. 3, т. 

1 

Кирил Гератлиев, 

изпълнителен 

директор на 

Изпълнителна 

агенция „Оперативна 

програма „Наука и 

образование за 

интелигентен 

растеж“ и РУО на 

ОПНОИР 

Стефка Пилева-Малиновска, 

гл. директор на Главна дирекция 

„Верификация“ 

Иван Попов, директор на 

дирекция „Програмиране, 

наблюдение и оценка“  

Веселина Будинарска-

Тюфекчиева, държавен експерт в 

дирекция „Програмиране, 

наблюдение и оценка“ 

 

                                                 
1 Съгласно ПМС №79/ 10.4.2014, загл. изм. - ДВ, бр. 46 от 2016 г., в сила от 17.06.2016 
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Институции/ 

организации 

Основ

ание1  
Член Резервен член 

Оперативна програма 

„Иновации и 

конкурентоспособност

“ и Оперативна 

програма „Инициатива 

за малки и средни 

предприятия“ в 

Министерство на 

икономиката 

чл. 12, 

ал. 3, т. 

1 

Християн 

Султанов, 

главен директор на 

Главна дирекция 

„Европейски 

фондове за 

конкурентоспособно

ст“ и РУО на ОПИК 

2014-2020 

Мустафа Чаушов, и.д. началник 

сектор „Програмиране и 

наблюдение на оперативни 

програми“, отдел „Програмиране, 

оценка и договаряне на БФП“, 

Главна дирекция „Европейски 

фондове за 

конкурентоспособност“ 

Гергана Опанова, държавен 

експерт в сектор „Програмиране и 

наблюдение на оперативни 

програми“, отдел „Програмиране, 

оценка и договаряне на БФП“, 

Главна дирекция „Европейски 

фондове за 

конкурентоспособност“ 

Стела Йорданова, старши 

експерт в сектор „Програмиране и 

наблюдение на оперативни 

програми“, отдел „Програмиране, 

оценка и договаряне на БФП“ 

Оперативна програма 

„Транспорт и 

транспортна 

инфраструктура“ в 

Министерство на 

транспорта, 

информационните 

технологии и 

съобщенията 

чл. 12, 

ал. 3, т. 

1 

Галина Василева, 

РУО на ОПТТИ и 

директор на 

дирекция 

„Координация на 

програми и проекти“ 

Николай Дечев, началник на 

отдел „Мониторинг, информация 

и комуникация“ в дирекция 

„Координация на програми и 

проекти“ 

Момчил Марков, държавен 

експерт в отдел „Мониторинг, 

информация и комуникация“ в 

дирекция „Координация на 

програми и проекти“ 

Мая Тодорова, старши експерт в 

отдел „Мониторинг, информация 

и комуникация“ в дирекция 

„Координация на програми и 

проекти“ 

Оперативна програма 

„Околна среда 2014 – 

2020“ в Министерство 

на околната среда и 

водите 

чл. 12, 

ал. 3, т. 

1 

Валерия Калчева, 
главен директор на 

Главна дирекция 

„Оперативна 

програма „Околна 

среда“ 

Светла Иванова, държавен 

експерт в отдел „Програмиране и 

планиране“ в Главна дирекция 

„Оперативна програма „Околна 

среда“ 

Васил Александров, старши 

експерт в отдел „Координация, 

комуникация и техническа 

помощ“ в Главна дирекция 

„Оперативна програма „Околна 

среда“ 
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Институции/ 

организации 

Основ

ание1  
Член Резервен член 

Оперативна програма 

„Добро управление“ в 

Министерски съвет 

чл. 12, 

ал. 3, т. 

1 

Ирена Първанова, 

директор на 

дирекция  „Добро 

управление“  

 

Надя Зарева, началник на отдел 

„Мониторинг и верификация“ в 

дирекция  „Добро управление“ 

Милица Йорданова, главен 

експерт в отдел „Програмиране и 

договаряне“ в дирекция „Добро 

управление“ 

Програма за морско 

дело и рибарство в 

Министерство на 

земеделието, храните и 

горите 

чл. 12, 

ал. 3, т. 

1 

Д-р Лозана 

Василева, 
заместник- министър 

на земеделието, 

храните и горите 

 

Д-р Юлиян Марков, директор на 

дирекция „Морско дело и 

рибарство“  

Евгения Черкезова, главен 

експерт в отдел „Програмиране и 

мониторинг“, дирекция „Морско 

дело и рибарство“  

Красимира Данкова, главен 

експерт в отдел „Програмиране и 

мониторинг“, дирекция „Морско 

дело и рибарство“  

Програма за развитие 

на селските райони в 

Министерство на 

земеделието, храните и 

горите  

чл. 12, 

ал. 3, т. 

1 

Цветомира 

Стайкова,  
директор на 

дирекция „Развитите 

на селските райони“  

Антон Аспарухов, началник на 

отдел „Програмиране, планиране, 

наблюдение и техническа помощ“, 

дирекция „Развитие на селските 

райони“ 

Елена Хаджиниколова, главен 

експерт в отдел „Частни мерки“, 

дирекция „Развитие на селските 

райони“  

Оперативна програма 

„Развитие на 

човешките ресурси“ в 

Министерство на труда 

и социалната политика  

чл. 12, 

ал. 3, т. 

1 

Лилия Стоянович, 

главен директор на 

Главна дирекция 

„Европейски 

фондове, 

международни 

програми и проекти“ 

Наталия Ефремова, заместник 

главен директор 

Наталия Анастасова, заместник 

главен директор 

Десислава Георгиева- 

Ушколова, началник на отдел 

„Програмиране и планиране“, ГД 

ЕФМПП 

Комисия за защита от 

дискриминация  

чл. 12, 

ал. 3, т. 

1  

Ана Джумалиева, 

председател 

Баки Хюсеинов, заместник-

председател 

Държавен фонд 

„Земеделие“  

чл. 12, 

ал. 3, т. 

1  

Илияна Стойчева, 

главен експерт в 

дирекция „Човешки 

ресурси“ 

Стела Кирова, старши експерт в 

дирекция „Човешки ресурси“ 

Дирекция 

„Икономическа и 

социална политика“, 

Министерски съвет  

чл. 12, 

ал. 3, т. 

1  

Мариета Немска, 

директор 

Евгения Личева, държавен 

експерт в дирекция ИСП 

Мариана Илиева, старши експерт 

в дирекция ИСП  
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Институции/ 

организации 

Основ

ание1  
Член Резервен член 

Дирекция 

„Координация по 

въпросите на 

Европейския съюз“, 

Министерски съвет 

чл. 12, 

ал. 3, т. 

1  

Петя Василева, 

директор 

Весела Кирова, държавен експерт  

Мариана Василева, държавен 

експерт  

Централно 

координационно звено 

в администрацията на 

Министерския съвет  

чл. 12, 

ал. 3, т. 

1  

Добринка 

Кръстева, началник 

на отдел 

„Наблюдение и 

анализ“ 

Даниела Цонева, началник на 

сектор „Политики и програми за 

интелигентен и приобщаващ 

растеж“, отдел „Наблюдение и 

анализ“ 

Нина Овчарова, държавен 

експерт в сектор „Политики и 

програми за интелигентен и 

приобщаващ растеж“, отдел 

„Наблюдение и анализ“ 

Дирекция „Държавни 

помощи и реален 

сектор“, Министерство 

на финансите 

чл. 12, 

ал. 3, т. 

1  

Весела Данева, 

директор  

Маргарита Борисова, държавен 

експерт в отдел „Методология, 

наблюдение и координация на 

държавните помощи“  

Ивелина Кирилова, главен 

експерт в отдел „Методология, 

наблюдение и координация на 

държавните помощи“ 

Дирекция 

„Икономическа и 

финансова политика“, 

Министерство на 

финансите  

чл. 12, 

ал. 3, т. 

1  

Методи Методиев, 

директор  

Антон Гладнишки, началник на 

отдел „Национални стратегии и 

програми за развитие“ 

Боряна Иванова, държавен 

експерт в отдел „Национални 

стратегии и програми за развитие“ 

Калоян Колев, младши експерт в 

отдел „Стратегии и програми за 

икономически растеж“  

Секретариат на 

Националния съвет за 

сътрудничество по 

етническите и 

интеграционните 

въпроси  

чл. 12, 

ал. 3, т. 

1  

Росица Иванова, 

секретар на 

НССЕИВ  

Ахавни Топакбашян, държавен 

експерт в Секретариата  

Национален 

статистически 

институт  

чл. 12, 

ал. 3, т. 

2  

Свилен Кателиев, 

началник на отдел 

„Статистика на 

образованието и 

културата“, 

дирекция 

„Демографска и 

социална 

статистика“ 

Тодор Давидков, началник на 

отдел „Статистика на пазара на 

труда“, дирекция „Бизнес 

статистика“ 

Евелин Йорданова, началник на 

отдел „Статистика на 

здравеопазването и 

правосъдието“, дирекция 

„Демографска и социална 

статистика“ 
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Институции/ 

организации 

Основ

ание1  
Член Резервен член 

Агенция по заетостта чл. 12, 

ал. 3, т. 

3 

 

Драгомир Николов, 

изпълнителен 

директор 

Милена Георгиева, заместник 

изпълнителен директор  

Смилен Вълов, главен директор 

на ГД ЕФМП 

Христо Йорданов, началник на 

отдел „Програмиране и 

международни дейности“ в ГД 

ЕФМП 

 

Агенция за социално 

подпомагане 

чл. 12, 

ал. 3, т. 

3 

 

Румяна Петкова, 

изпълнителен 

директор 

Милена Енчева, директор на 

дирекция МСПЕИ 

Анна Ангелова, началник на 

отдел „Програмиране и подбор на 

операции“, дирекция МСПЕИ 

Ганка Филипова, началник на 

отдел „Мониторинг и оценка“, 

дирекция МСПЕИ 

 

Изпълнителна агенция 

„Главна инспекция по 

труда” 

чл. 12, 

ал. 3, т. 

3 

Румяна Михайлова, 

изпълнителен 

директор  

Георги Милчин, главен секретар 

Държавна агенция за 

закрила на детето 

чл. 12, 

ал. 3, т. 

3 

д-р Елеонора 

Лилова, 

председател 

Радиона Никова, директор на 

дирекция „Политики и програми 

за детето, стратегическо развитие 

и координация“ 

Юлия Зафирова, държавен 

експерт в дирекция „Политики и 

програми за детето, стратегическо 

развитие и координация“ 

 

Агенция за хората с 

увреждания 

чл. 12, 

ал. 3, т. 

3 

Марияна 

Кърковска,  

главен секретар 

Стефка Захариева, главен 

експерт в дирекция „Интеграция 

на хората с увреждания“ 

 

Министерство на 

здравеопазването 

чл. 12, 

ал. 3, т. 

3 

 

Жени Начева 

заместник-министър 

 

Анна Темелкова, гл. експерт в 

дирекция „Медицински дейности“ 

Павлина Христова, гл. експерт в 

дирекция „Международни проекти 

и електронно здравеопазване“ 

 

Министерство на 

културата 

чл. 12, 

ал. 3, т. 

3 

 

Амелия Гешева,  

Заместник-министър 

на културата 

 

Петър Марков, началник на 

отдел „Европейски програми и 

проекти“ 

Пламен Панов, главен експерт в 

отдел „Европейски програми и 

проекти“ 
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Институции/ 

организации 

Основ

ание1  
Член Резервен член 

Министерство на 

младежта и спорта 

чл. 12, 

ал. 3, т. 

3 

 

Моника Янакиева,  

началник на отдел 

„Младежки 

програми и проекти“ 

в дирекция 

„Младежки 

политики“ 

Мира Дукова, началник на отдел 

„Нормотворческа дейност и 

процесуално представителство“ в 

дирекция „Правно и нормативно 

обслужване“ 

Петър Младенов, началник на 

отдел „Информация и статистика 

за младежта“ в дирекция 

„Младежки политики“ 

Министерство на 

туризма 

чл. 12, 

ал. 3, т. 

3 

 

Любомир Сираков, 

държавен експерт в 

дирекция „Програми 

и проекти в туризма“ 

Милка Нанова, директор на 

дирекция „Програми и проекти в 

туризма“ 

Министерство на 

образованието и 

науката 

чл. 12, 

ал. 3, т. 

3 

Александър Попов, 

главен експерт в 

дирекция 

„Професионално 

образование и 

обучение“ 

Росица Илиева, главен експерт в 

дирекция „Професионално 

образование и обучение“ 

Министерство на 

икономиката 

чл. 12, 

ал. 3, т. 

3 

Желяз Енев, 

директор на 

дирекция 

„Икономически 

политики за 

насърчаване“ 

Ирена Николова, 

началник на отдел „Политика за 

МСП“, дирекция „Икономически 

политики за насърчаване“ 

Национална агенция за 

професионално 

образование и 

обучение 

чл. 12, 

ал. 3, т. 

3 

 

Емилияна 

Димитрова, 

председател 

Марияна Павлова, заместник–

председател 

Красимира Брозиг, главен 

секретар 

Дирекция „Социално 

включване“, 

Министерство на труда 

и социалната политика 

чл. 12, 

ал. 3, т. 

3  

Елена 

Кременлиева, 

директор на 

дирекция 

Йоанна Германова, за началник 

на отдел „Политики за социално 

включване, децата и семейството“ 

Теодора Любенова, държавен 

експерт в отдел „Политики за 

социално включване, децата и 

семейството“ 

Илиян Саралиев, главен експерт 

в отдел „Политики за социално 

включване, децата и семейството“ 

Дирекция „Политика 

на пазара на труда и 

трудова мобилност“, 

Министерство на труда 

и социалната политика 

чл. 12, 

ал. 3, т. 

3 

 

Елка Димитрова, 

директор на 

дирекция  

Искрен Ангелов, началник на 

отдел „Активна политика на 

пазара на труда“ 

Стефка Лиманска, началник на 

отдел „Професионална 

квалификация“ 

Антоанета Цонева, държавен 

експерт в отдел „Активна 

политика на пазара на труда“ 
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Институции/ 

организации 

Основ

ание1  
Член Резервен член 

Национално 

сдружение на 

общините в Република 

България  

чл. 12, 

ал. 3, т. 

4  

Георги Димитров, 

член на УС на 

НСОРБ и кмет на 

община Карнобат 

Пенка Пенкова, член на УС на 

НСОРБ и кмет на община Лом 

Емануил Манолов, кмет на 

община Павликени 

Веселка Иванова, ръководител 

екип в НСОРБ  

Регионален съвет за 

развитие на 

Североизточен район  

чл. 12, 

ал. 3, т. 

5  

Йордан Йорданов, 

кмет на община 

Добрич 

Донко Марев, председател на 

общинския съвет – община  

Добричка 

Регионален съвет за 

развитие на Северен 

централен район  

чл. 12, 

ал. 3, т. 

5 

Ивелин Иванов, 
областен управител 

на област Силистра 

инж. Даниел Панов, кмет на 

община Велико Търново 

Регионален съвет за 

развитие на 

Северозападен район 

чл. 12, 

ал. 3, т. 

5 

Калин Каменов, 

кмет на община 

Враца 

Милен Дулев, кмет на община 

Белене 

Донка Михайлова, кмет на 

община Троян 

Борис Николов, кмет на община 

Белоградчик 

Регионален съвет за 

развитие  на Южен 

централен район  

чл. 12, 

ал. 3, т. 

5 

Стефан Мирев, 
областен управител 

на област Пазарджик  

 

Пламен Спасов, кмет на община 

Родопи 

Павел Гуджеров, кмет на община 

Раковски 

Регионален съвет за 

развитие на 

Югоизточен район  

 

чл. 12, 

ал. 3, т. 

5 

Гергана Микова, 
областен управител 

на област Стара 

Загора  

Галина Стоянова, кмет на 

община Казанлък 

Регионален съвет за 

развитие  на 

Югозападен район  

чл. 12, 

ал. 3, т. 

5 

Виктор Янев, 

областен управител 

на област Кюстендил 

Николай Пехливанов, 

областен управител на област 

София 

Асоциация на 

индустриалния 

капитал в България 

чл. 12, 

ал. 3, т. 

6 

Милена Ангелова, 

главен секретар 

Добрин Иванов, изпълнителен 

директор  

Ивелин Желязков, директор 

„Тристранно сътрудничество“ 

Росица Стелиянова, директор на 

дирекция „Програми и проекти“ 

Българска стопанска 

камара 

чл. 12, 

ал. 3, т. 

6 

Даниела 

Симидчиева, 

директор по 

програма 

„Професионално 

образование и 

обучение“  

Антоанета Кацарова, 

ръководител направление 

осигуряване по програма 

„Професионално образование и 

обучение“ 

Българска търговско-

промишлена палата 

чл. 12, 

ал. 3, т. 

6 

Беата Папазова, 

съветник по 

европейска 

интеграция и 

проекти  

Маргарита Дамянова, управител 

на БТТП-център за професионално 

обучение, преводи, консултации и 

фирмено обслужване  
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Институции/ 

организации 

Основ

ание1  
Член Резервен член 

Конфедерация на 

работодателите и 

индустриалците в 

България 

чл. 12, 

ал. 3, т. 

6 

Галя Петрова, 

директор 

„Регионални 

представителства“  

Иван Захариев, директор „Пазар 

на труда“ 

Съюз за стопанска 

инициатива 

чл. 12, 

ал. 3, т. 

6 

Виолина Накова, 

главен секретар 

Стояна Сотирова, национален 

координатор „Защита на 

работодатели“  

Радосвета Господинова, старши 

съветник „Индустриални 

отношения“ 

Конфедерация на 

независимите 

синдикати в България 

чл. 12, 

ал. 3, т. 

6 

Юлия Симеонова, 

изпълнителен 

секретар в 

направление 

„Обучения, проекти 

и международно 

сътрудничество“ 

Величка Микова, изпълнителен 

секретар на КНСБ 

Даниела Алексиева, 

изпълнителен секретар в 

„Организационно развитие, 

координация и комуникация“ 

Ина Атанасова, главен експерт в 

отдел „Обучения и проекти“ 

Конфедерация на 

труда „Подкрепа” 

чл. 12, 

ал. 3, т. 

6 

Любка Георгиева, 

конфедерален 

секретар 

Александър Загоров, 

конфедерален секретар 

Тодор Качков, експерт  

Паунита Петрова, експерт 

Национално 

представителни 

организации на и за 

хората с увреждания, 

признати от 

Министерския съвет и 

по реда на Закона за 

интеграция на хората с 

увреждания 

чл. 12, 

ал. 3, т. 

7 

Веска Събева, 

председател на 

Асоциация на 

родителите на деца с 

епилепсия 

Адриана Стоименова-

Стефанова, зам.-председател на 

НСИХУ и изп. директор на 

Център за психологически 

изследвания 

Георги Георгиев, председател на 

Национален алианс за социална 

отговорност 

Маринела Ангелова, председател 

на Национално сдружение на 

работодателите на хора с 

увреждания 

Академична общност 

(Българска академия 

на науките, 

Селскостопанска 

академия, Съвет на 

ректорите на висшите 

училища в Република 

България) 

чл. 12, 

ал. 3, т. 

8 

На ротационен 

принцип: 

Доц. Оля Стоилова, 

научен секретар на 

БАН –

администрация  

 

На ротационен принцип: 

Доц. Д-р Минка Анастасова-

Чопева, Институт по аграрна 

икономика 

Доц. д-р Григорий Вазов, ректор 

на Висше училище по 

застраховане и финанси 

Група юридически 

лица с нестопанска цел 

за общественополезна 

дейност, работещи в 

сферата на равенството 

между мъжете и 

чл. 12, 

ал. 3, т. 

9  

На ротационен 

принцип: 

Леончия Велкова, 

Българска асоциация 

на малките и средни 

На ротационен принцип: 

Веселина Купенова, „SOS  

Предприемачи“ 

Георги Йотов, Сдружение 

„Диона“ 
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Институции/ 

организации 

Основ

ание1  
Член Резервен член 

жените, 

недискриминацията и 

равните възможности 

предприятия 

(БАМСП) 

Група юридически 

лица с нестопанска цел 

за общественополезна 

дейност, работещи в 

сферата на социалното 

включване и 

интегрирането на 

маргинализираните 

групи 

чл. 12, 

ал. 3, т. 

9 

Теодора Крумова, 

ЦМЕДТ „Амалипе“ 

Спаска Михайлова – Петрова, 

Сдружение „Нов път – Хайредин“ 

Ганчо Илиев, СНЦ „Свят без 

граници“ 

д-р Стефан Панайотов, 

Асоциация „Интегро“  

Група юридически 

лица с нестопанска цел 

за общественополезна 

дейност, работещи в 

сферата на 

образованието, науката 

и културата 

чл. 12, 

ал. 3, т. 

9 

Людмил Живков, 

Организация за 

научно практическо 

развитие на 

студентите 

Станка Тачева, СНЦОП 

“Бизнесцентър Бизнесинкубатор” 

Нова Загора 

Калин Минев, Агенция за 

развитие на човешките ресурси 

На ротационен принцип: 

Татяна Бояджиева, БАУКО 

 

Група юридически 

лица с нестопанска цел 

за общественополезна 

дейност, работещи в 

сферата на детското 

благосъстояние 

чл. 12, 

ал. 3, т. 

9 

Мадлен Таниелян 

Национална мрежа 

за децата 

Георги Апостолов, Национална 

мрежа за децата 

Мила Ташкова, Национална 

мрежа за децата 

 

Група юридически 

лица с нестопанска цел 

за общественополезна 

дейност, работещи в 

сферата на младежта 

чл. 12, 

ал. 3, т. 

9 

На ротационен 

принцип 

 

На ротационен принцип: 

Теодор Василев, Национален 

младежки форум 

Апостол Стойчев, Асоциация за 

стратегическо управление 

„Делфи“ 

Група юридически 

лица с нестопанска цел 

за общественополезна 

дейност, работещи в 

сферата на 

общественото здраве 

чл. 12, 

ал. 3, т. 

9 

Емилия Петрова, 

КЗУР 

Златко Младенов, КЗУР 

Бистра Андреева, КЗУР 

Здравко Младенов, КЗУР 

Група юридически 

лица с нестопанска цел 

за общественополезна 

дейност, работещи в 

сферата на екологията 

чл. 12, 

ал. 3, т. 

9 

Светослав Цветков, 

председател на 

сдружение „Съюз за 

защита на 

природата“ 

Мадлен Георгиева, член на 

сдружение „Съюз за защита на 

природата“ 

Маргарита Касел, член на 

сдружение „Съюз за защита на 

природата“ 
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Институции/ 

организации 

Основ

ание1  
Член Резервен член 

Министерство на 

вътрешните работи 

 

чл. 12, 

ал. 5 
Мая Петкова, 

директор на 

дирекция 

„Международни 

проекти“ 

Камен Койчев, началник на отдел 

„Организационно-щатен“, 

дирекция „Човешки ресурси“ 

Красимир Ушнев, началник на 

отдел „Програми и проекти“, 

дирекция „Международни 

проекти“ 

Комня Инджова, началник на 

отдел „Мониторинг, верификация 

и плащания“, дирекция 

„Международни проекти“  

Държавна агенция 

„Електронно 

управление“ 

чл. 12, 

ал. 5 
Галя Иванова, 

началник на отдел 

„Политики и 

методики“, дирекция 

„Политики за е-

управление“  

 

Мая Лазарова, държавен експерт 

в отдел „Политики и методики“, 

дирекция Политики за е-

управление“ 

Снежана Йовева-Димитрова, 

държавен експерт в отдел 

„Политики и методики“, дирекция 

„Политики за е-управление“ 

Членове на КН с право на съвещателен глас 

Изпълнителна агенция 

„Одит на средствата от 

Европейския съюз“  

чл. 12, 

ал. 9, т. 

1  

Людмила 

Рангелова, 

изпълнителен 

директор 

Петрана Павлова, директор на 

дирекция „Одити на средствата по 

социална политика и образование“ 

Галина Стоянова, държавен 

одитор в дирекция „Одити на 

средствата по социална политика 

и образование“ 

Агенция по 

обществени поръчки  

чл. 12, 

ал. 9, т. 

2  

Марияна 

Маньовска, старши 

експерт в отдел 

„Стратегически 

документи и 

сътрудничество“,  

дирекция 

„Законодателство и 

методология“ 

Мария Стефанова, главен 

експерт в отдел „Стратегически 

документи и сътрудничество“ в 

дирекция „Законодателство и 

методология“ 

Сертифициращ орган 

по програмите, 

съфинансирани от 

Европейския фонд за 

регионално развитие, 

Европейския социален 

фонд и Кохезионния 

фонд 

чл. 12, 

ал. 9, т. 

4  

Мануела 

Милошева, 

директор на 

дирекция 

„Национален фонд“ 

Василка Костадинова, началник 

на отдел „Изпълнение и 

наблюдение“ 

 


