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ОПИСАНИЕ НА ТОЧКИТЕ ОТ ДНЕВНИЯ РЕД
Откриване на заседанието
Първото заседание на Тематичната работна група (ТРГ) за разработване на „Оперативна програма
за наука и образование“ за програмен период 2021 – 2027 г. (ОПНО) беше открито от г-жа Карина
Ангелиева – заместник-министър на образованието и науката и председател на ТРГ за
разработване на ОПНО за програмен период 2021 – 2027 г.
Председателят на ТРГ за разработване на ОПНО приветства членовете на ТРГ и гостите на
заседанието. Тя съобщи, че това е първото заседание на Тематична работна група за разработване
на Оперативна програма за програмен период 2021 – 2027 г., като изрази надежда това да бъде
допълнителна мотивация за планиране на основните мерки, инструменти и дейности, с които да
бъдат реализирани целите и политиките за постигане на устойчиво, иновативно, приобщаващо
общество, основано на висококачествено образование и научни изследвания. Г-жа Ангелиева
припомни, че с Решение № 196 на Министерския съвет (МС) от 11.04.2019 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, Министерството на образованието и науката (МОН) е
определено за водещо ведомство за разработването на ОПНО. В съответствие с изискванията на
Постановление № 142 на МС от 07.06.2019 г. за разработване на стратегическите и
програмните документи на Република България за управление на средствата от фондовете на
Европейския съюз за програмен период 2021 – 2027 г. трябва да бъдат създадени ТРГ за
разработване на всяка от програмите, финансирани от фондовете за програмния период 2021 –
2027 г. В Постановлението са посочени условията за съставяне на ТРГ, задачите и основни
процедури за работните групи. Със Заповед № РД09-1942 от 01.08.2019 г. министърът на
образованието и науката възложи на Изпълнителния директор на Изпълнителна агенция
„Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ (ИА ОПНОИР) да
организира дейностите по разработването на ОПНО, както и дейностите по сформиране на ТРГ.
Председателят на ТРГ посочи, че подготовката на новия програмен период започна още преди
приемането на гореспоменатата законодателна рамка, както от страна на Европейската комисия
(ЕК), така и на Администрацията на Министерския съвет (АМС), и ресорните министерства –
провежда се активна комуникация със заинтересованите страни като ЕК, научни организации,
социални партньори, национално представителни организации, организации, които активно
участват в сферата на образованието и научните изследвания, както и граждански структури, и се
прави преглед и анализ на постиженията. По-ранното стартиране на процеса беше затруднено от
редица предизвикателства, като решения, които вземат Съвета на Европейския съюз (ЕС) ЕК,
например по отношение на Многогодишната финансова рамка (в частност във връзка с
напускането на Великобритания от ЕС, измененията на климата, мигрантите, други социални
сътресения и предстоящата /вероятно в близко бъдеще/ рецесия); трудния баланс между
краткосрочното и креативното дългосрочно мислене за задачите и политиките в областта на
науката и образованието.
Председателят на ТРГ сподели, че вече са проведени редица срещи, свързани с подготовката на
новия програмен период – на 24.09.2019 г. се състоя първата техническа среща в София, посветена
на подготовката на програмен период 2021 – 2027 г., организирана от дирекция „Централно
координационно звено“ (ЦКЗ) на АМС в координация с ЕК; на 23.10.2019 г. е проведена среща с
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Генерална дирекция (ГД) „Заетост, социални въпроси и приобщаване“ на ЕК. Г-жа Ангелиева
сподели, че ЕК насърчават сближаване на различните сектори и подобряване на синергията между
различните секторни институции, по които ОПНО има отношение. Необходимо е да се излиза от
рамките и да се мисли иновативно при определяне на ролята на научните изследвания и
образованието, с оглед постигане на синхрон между образование, социалната политика, здравето
и икономиката. Следва да се подобри работата в екип в сектора на образованието и науката и
между секторите.
Заместник-министърът на образованието и науката сподели, че е информирала ЕК за работата по
Концепция за Стратегическа рамка за образование до 2030 г., която да обедини отделните
стратегии в този сектор. Тази рамка ще бъде обсъдена с всички заинтересовани страни и ще
съдържа конкретни мерки и ясни цели и индикатори, като МОН извършва преглед и анализ на
сега действащите стратегии и на националните програми за образование, от перспективата на
потенциала за бъдещото развитие, търсенето на устойчивост и научените уроци в областта на
планирането, програмирането, дизайна и изпълнението на политиките. Има вариант
Стратегическата рамка да е с хоризонт до 2035 г.
На 25.10.2019 г. е проведена среща с участието на представители на ръководството и експерти от
МОН, ИА ОПНОИР, Министерството на икономиката и УО на Оперативна програма „Иновации
и конкурентоспособност“ 2014 – 2020 (ОПИК), като е обсъдена визията за наука и иновации и
необходимостта от координация при програмирането на ОПИК и ОПНО за програмен период
2021 – 2027 г. В тази връзка започна ясно структуриране на задачите с цел финансирането на
приложни изследвания и иновации през новия програмен период да засили синергията за
постигане на по-силна икономика от една страна, и синергията с Рамковата програма на ЕС за
научни изследвания и иновации от друга страна.
Председателят на ТРГ обяви, че до края на месеците март и септември 2020 г. се планира да бъдат
изпратени на ЕК съответно първият и вторият вариант на ОПНО, за да бъде одобрена и да започне
изпълнението от 1 януари 2021 г. Тя изказа благодарност на екипа на ИА ОПНОИР за положените
усилия за възможно най-ранно стартиране на процеса на подготовка, за да може да се проведе
прозрачен и конструктивен диалог за разработването на една добра програма, която да стартира
без забавяне.
Г-жа Ангелиева обясни, че след информацията за законодателната рамка ще бъдат представени
предложения за избор на цели и приоритети, като членовете на ТРГ може да предложат
оригинални творчески идеи. В края на заседанието ще бъде предложен и структуриран подход за
формулирането на предложения за обхват на ОПНО.

1.

Проект на дневен ред

Председателят на ТРГ на ОПНО г-жа Карина Ангелиева представи проекта на дневен ред, като
посочи, че не са получени предложения по дневния ред.
Председателят на ТРГ обяви, че на заседанието на ТРГ е налице необходимият кворум
(регистрирали са се 62 членове с право на глас от общо 70) и може да бъдат вземани решения.
Проектът на дневен ред беше подложен на гласуване и приет с единодушие.
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Обсъждане и вземане на решение за приемане на Вътрешни правила за дейността
на Тематична работна група за разработване на „Оперативна програма за наука и
образование“ за програмен период 2021 – 2027 г.

2.

Г-жа Мария Станевска, и.д. директор на дирекция „Програмиране, наблюдение и оценка“ (ПНО)
на ИА ОПНОИР, представи проект на Вътрешни правила на ТРГ за разработване на ОПНО.
Бяха направени изказвания на представителя на Българската търговско-промишлена палата
(БТПП) г-жа Беата Папазова, представителя на Асоциацията на индустриалния капитал в
България (АИКБ) доц. Борислав Великов, представителя на Българската стопанска камара (БСК)
г-жа Светлана Дончева, представителя на групата юридически лица с нестопанска цел за
общественополезна дейност (ЮЛНЦ за ОПД), работещи в сферата на социалното включване и
интегрирането на маргинализираните групи г-н Деян Колев, представителя на Националното
сдружение на общините в Република България (НСОРБ) г-жа Лилия Христова, и.д. директорът на
дирекция ПНО на ИА ОПНОИР г-жа Мария Станевска, представителя на МОН в Направление
„Предучилищно и училищно образование“ г-жа Евгения Костадинова, заместник изпълнителния
директор на ИА ОПНОИР г-н Иван Попов, заместник-министъра на образованието и науката гжа Карина Ангелиева.
Проведе се дискусия относно навременното стартиране на работата по новия програмен период;
клаузата за конфиденциалност в чл. 21, ал. 2 и 4, както и в декларацията по чл. 4, ал. 5 от
Вътрешните правила на ТРГ за разработване на ОПНО (Приложение 1 към Вътрешните
правила); участието на представителите на организациите по чл. 7, ал. 4, т. 9-14 и ал. 5 от
Постановление № 142 на МС от 07.06.2019 г. не само като експерти, а именно като представители
на съответните институции и организации; възможността за обсъждане и разпространяване на
информацията в рамките на съответните институции и организации; срока по чл. 15, ал. 2 от
Вътрешните правила на ТРГ за разработване на ОПНО за изпращане на покана, дневен ред и
всички документи и материали на членовете на ТРГ; срока по чл. 15, ал. 4 от Вътрешните правила
на ТРГ за разработване на ОПНО за изпращане на становища от членовете на ТРГ; срока по чл.
20, ал. 3 от Вътрешните правила на ТРГ за разработване на ОПНО за изпращане на становища
от членове на ТРГ по писмени процедури; подхода на работа на ТРГ за разработване на ОПНО;
стремежа за вземане на решения с единодушие, а когато това не е възможно – необходимостта от
мнозинство от поне две трети от присъстващите; сроковете за изпращане на ОПНО към ЕК.
Бяха направени и обсъдени следните конкретни предложения:
•

•

Да се премахне клаузата за конфиденциалност в чл. 21 и Приложение № 1 от Вътрешните
правила на ТРГ за разработване на ОПНО (предложение на представителите на БТПП,
АИКБ, БСК и групата ЮЛНЦ за ОПД, работещи в сферата на социалното включване и
интегрирането на маргинализираните групи).
Да се увеличи срокът по чл. 15, ал. 2 от Вътрешните правила на ТРГ за разработване на
ОПНО за изпращане на покана, дневен ред и всички документи и материали на членовете
на ТРГ от 5 работни дни на 10 работни дни, срокът по чл. 15, ал. 4 от Вътрешните правила
на ТРГ за разработване на ОПНО за изпращане на становища от членовете на ТРГ от 3
работни дни на 5 работни дни, и срокът по чл. 20, ал. 3 от Вътрешните правила на ТРГ за
разработване на ОПНО за изпращане на становища от членове на ТРГ по писмени
процедури от 5 работни дни на 10 работни дни (предложение на представителите на БСК
и НСОРБ, и предложение на ИА ОПНОИР по отношение срока за изпращане на становища
от членовете на ТРГ).
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•

Да бъде прецизиран текстът в чл. 19, ал. 1 по отношение на единодушното вземане на
решение, като се поясни, че ТРГ се стреми да вземе решения с единодушие, а вземането на
решения с мнозинство от две трети от присъстващите членове с право на глас се взима при
невъзможност за постигане на единодушие (предложение на представителя на МОН в
Направление „Предучилищно и училищно образование“).

Вътрешните правила за дейността на Тематична работна група за разработване на
„Оперативна програма за наука и образование“ за програмен период 2021 – 2027 г. бяха
подложени на гласуване с предложенията за промени на представителите на БТПП, АИКБ,
БСК, групата ЮЛНЦ за ОПД, работещи в сферата на социалното включване и
интегрирането на маргинализираните групи, НСОРБ и МОН в Направление
„Предучилищно и училищно образование“, и бяха одобрени с единодушие.

3.

Представяне на информация за нормативната рамка за програмен период 2021 –
2027 г.

Г-жа Мая Нинова, държавен експерт в дирекция ПНО на ИА ОПНОИР, представи информация за
нормативната рамка за програмен период 2021 – 2027 г. Представени бяха новата терминология,
която ще бъде приложима през следващия програмен период, както и разликите с настоящия
програмен период. Националното законодателство в тази област, освен изброените по-горе
Решение № 196 на МС от 11.04.2019 г. и Постановление № 142 на МС от 07.06.2019 г., включва и
Решение № 335 на МС от 07.06.2019 г. за одобряване на индикативно финансово разпределение
на средствата от Европейския социален фонд+, Европейския фонд за регионално развитие и
Кохезионния фонд за програмен период 2021 – 2027 г. по цели на политиката и програми, и
Решение № 368 на МС от 25.06.2019 г. за одобряване на списък с действия, отговорни
институции и срокове за изпълнение на хоризонталните и тематичните отключващи условия за
средствата от Европейския фонд за регионално развитие, Европейския социален фонд+,
Кохезионния фонд, Европейския фонд за морско дело и рибарство, фонд „Убежище и миграция“,
фонд „Вътрешна сигурност“ и Инструмента за управление на границите и визите за програмен
период 2021 – 2027 г.
Бяха направени изказвания на представителя на Българската академия на науките (БАН) чл.-кор.
Константин Хаджииванов, заместник-изпълнителния директор на ИА ОПНОИР г-н Иван Попов,
представителя на групата ЮЛНЦ за ОПД, работещи в сферата на социалното включване и
интегрирането на маргинализираните групи г-н Деян Колев, заместник-министърът на
образованието и науката г-жа Карина Ангелиева.
Проведе се кратка дискусия за обхвата на целите на политиката, както и кои цели на политиката
са водещи, и кои са допълващи по ОПНО; постигането на допълняемост между отделните
оперативни програми в България; използването на терминологията за програмни периоди 2014 –
2020 г. и 2021 – 2027 г.; предварителните условия в програмен период 2014 – 2020 г.;
предвидените отключващи (благоприятстващи) условия в програмен период 2021 – 2027 г.;
определянето на водещи министерства за съответните отключващи условия с Решение № 368 на
МС от 25.06.2019 г.; определянето на специфичните цели, които се отнасят до образование и
обучение (общо три броя) в Насоките за европейския семестър и за преговори по програмите за
периода 2021 – 2027 г., съфинансирани от Европейския социален фонд+ (направление „споделено
управление“) и Европейския фонд за регионално развитие.
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4.

Представяне на предприети действия за подготовка на „Оперативна програма за
наука и образование“ 2021 – 2027 г.

Г-жа Мария Станевска, и.д. директор на дирекция ПНО на ИА ОПНОИР, представи предприетите
действия за подготовка на ОПНО – подкрепа от TAIEX REGIO PEER 2 PEER, INTERREG
EUROPE, Съвместен изследователски център към ЕК, Международната банка за възстановяване
и развитие (Световната банка /СБ/). Също така на 27.09.2019 г. е обявена обществена поръчка с
Възложител и с предмет: „Извършване на средносрочна оценка на изпълнението на ОПНОИР
2014 – 2020“. На 15.10.2019 г. e обявена и обществена поръчка с Възложител Министерство на
финансите и с предмет „Изготвяне на предварителни оценки за прилагане на финансови
инструменти по оперативни програми през програмен период 2021 – 2027 г.“, разделена на шест
обособени позиции, като обособена позиция 5 е за ОПНО.
Бяха направени изказвания на представителя на Съюза за стопанска инициатива (ССИ) д-р Иво
Костов, заместник-министърът на образованието и науката г-жа Карина Ангелиева, заместникизпълнителния директор на ИА ОПНОИР г-н Иван Попов.
Проведе се дискусия относно обхвата на публичността на предприетите мерки; публикуването на
всички анализи на Центровете за върхови постижения (ЦВП) и Центровете за компетентност (ЦК)
на интернет страницата на ИА ОПНОИР и МОН; наличието на портал за наука; включването на
сравнение с други държави в анализите.

5.

Представяне и обсъждане на визия за „Оперативна програма за наука и
образование“ 2021 – 2027 г.

Г-н Иван Попов, заместник-изпълнителен директор на ИА ОПНОИР, представи информация за
визията на УО за ОПНО. Той обясни, че ще бъдат предприети действия за изпращане от
Секретариата на ТРГ на Фишове за предложения (съгласно образци), попълването им от
членовете на ТРГ и представянето им в Секретариата на ТРГ до началото на м. декември
2019 г. Г-жа Ангелиева допълни, че освен нуждите и предизвикателствата, във фишовете
може да се опише и какво да се финансира от европейските фондове, кое да бъде обект на
национална политика и защо. Така може да бъдат събрани идеи за нови приоритети по
различни програми. Може да бъде предоставена и обратна връзка по нормативната уредба
и да се идентифицира остаряло законодателство и необходимост от законодателни
инициативи.
Бяха направени изказвания на представителя на АИКБ доц. Борислав Великов, представителя на
БСК г-жа Светлана Дончева, представителя на ССИ д-р Иво Костов, представителя на НАПОО гжа Красимира Брозиг, представителя на групата ЮЛНЦ за ОПД, работещи в сферата на
политиките за младежта г-н Ивайло Иванов, представителя на УО на ОП „Развитие на човешките
ресурси“ 2014 – 2020 г-жа Лилия Стоянович, представителя на групата ЮЛНЦ за ОПД, работещи
в сферата на социалното включване и интегрирането на маргинализираните групи г-н Деян Колев,
заместник-изпълнителния директор на ИА ОПНОИР г-н Иван Попов, представителя на БАН чл.кор. Константин Хаджииванов, заместник-министъра на образованието и науката г-жа Карина
Ангелиева, представителя на МОН в Направление „Предучилищно и училищно образование“ гжа Евгения Костадинова, представителя на Центъра за образователна интеграция на децата и
учениците от етническите малцинства г-н Лало Каменов.
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Проведе се дискусия относно ограниченията, поставени от европейското и националното
законодателство; сроковете за изпълнение, заложени в Споразумението между България и СБ за
предоставяне на възмездни консултантски услуги с два стълба: 1. Преглед на публичните
разходи за наука, технологии и иновации; 2. Подкрепа за Стратегията за образование 2030 на
Република България; извършването на анализ на ЦВП и ЦК, както и на регионалните иновационни
центрове (РИЦ) по ОПИК, които първоначално бяха заложени в ОПНОИР под формата на
регионални научни центрове, и евентуалното прехвърляне на РИЦ в ОПНО през следващия
програмен период; възможностите за интернационализация на българската наука, иновации и
образование – например чрез прилагане на практики за интернационализация и мобилност от
финландската образователна система; възможностите за допълнително финансиране със средства
от националния бюджет; предоставянето на допълнителна информация за програмата „Хоризонт
2020“; броя на проектите по програмата „Хоризонт 2020“, подадени от България и от други
страни; извършването на анализ на грешките по ОПНОИР; извършването на анализ на актуалните
нужди за развитие на образованието, науката и иновациите в България; проблемите, свързани с
научноизследователската инфраструктура; закупуването на научна апаратура по проекти и
програми и недостатъчния брой учени, които притежават необходимите умения за работа с тази
апаратура; използването на чуждестранни и български термини; наименованието и обхвата на
ОПНО, и на приоритет „Приобщаващо образование“; обхвата на термините „приобщаващо
образование“, „специални образователни потребности“ и „образователна интеграция“;
възможността за включване в ОПНО на област на интервенция 117 „Мерки за подобряване на
достъпа на маргинализирани групи като ромите до образование, заетост и за насърчаване на
социалното им приобщаване“; включването на децата в риск от ранно отпадане или напускане на
училище в Приоритет 2 „Модернизация и качество на образованието“ на ОПНО; разглеждането
от ТРГ на теми, които са свързани и с други ОП; постигането на синергия чрез мерките, заложени
по отделните оперативни програми; включването в ОПНО на мерки за квалификация и
преквалификация на целевата група, обект на приобщаващото образование; младите хора на
възраст от 15 до 24 г., които не са включени в заетост, образование или обучение, както и
необходимостта от политики за превенция, механизми за ранно оповестяване и приобщаващо
образование, насочени към тези млади хора; работата с родителите за оставането на децата им в
образователната система; валидирането на умения, постигнати по неформален начин; развиването
на работната сила чрез повишаване на конкурентоспособността на българската икономика;
предлагането на основните мерки по ОПНО от учените и преподавателите, след което те да бъдат
обсъдени и модифицирани; предвиждането на специални ad-hoc групи по компетентност с
участници от ТРГ за разработване на ОПНО и от други институции.

Закриване на заседанието
След изчерпване на дневния ред на заседанието заместник-министърът на образованието и
науката г-жа Карина Ангелиева благодари на всички за участието в заседанието на ТРГ, като
припомни, че всички членове са получили презентациите, като ще бъдат публикувани и
Вътрешните правила с приетите промени. Тя също така подчерта, че УО очаква обратна връзка
по предложенията, свързани с ОПНО, и прикани членовете да изпратят допълнителни мнения,
коментари и идеи.
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Р Е Ш Е Н И Я:
1. ТРГ прие дневния ред на Първото заседание на ТРГ за разработване на „Оперативна
програма за наука и образование“ за програмен период 2021 – 2027 г.
2. ТРГ прие предложените Вътрешни правила за дейността на ТРГ за разработване на
„Оперативна програма за наука и образование“, с отразени предложенията, направени от
представителите на БТПП, АИКБ, БСК, група ЮЛНЦ за ОПД в сферата на социалната
интеграция, НСОРБ и УО, както следва:
• Премахва се клаузата за конфиденциалност в чл. 21 и Приложение № 1.
• Увеличава се срокът по чл. 15, ал. 2 за изпращане на покана, дневен ред и всички
документи и материали на членовете на ТРГ от 5 работни дни на 10 работни дни,
срокът по чл. 15, ал. 4 за изпращане на становища от членовете на ТРГ от 3 работни
дни на 5 работни дни, и срокът по чл. 20, ал. 3 за изпращане на становища от членове
на ТРГ по писмени процедури от 5 работни дни на 10 работни дни.
• Допълнен е текстът в чл. 19, ал. 1 по отношение на единодушното вземане на
решение, като е пояснено, че ТРГ се стреми да вземе решения с единодушие, а
вземането на решения с мнозинство от две трети от присъстващите членове с право
на глас се взима при невъзможност за постигане на единодушие.
3. Ще бъдат предприети действия за изпращане от Секретариата на ТРГ за разработване на
ОПНО на Фишове за предложения (съгласно образци), попълването им от членовете на
ТРГ и представянето им в Секретариата на ТРГ до началото на м. декември 2019 г.
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4. П Р И С Ъ С Т В Е Н С П И С Ъ К:
Членове с право на глас
Институция/ организация/програма
Председател

Представител
Карина Ангелиева

Министерство на образованието и науката
Министерство на образованието и науката

Евгения Костадинова

Направление „Предучилищно и училищно
образование“

Ваня Стоянова-Трайкова

Министерство на образованието и науката

Милена Иванова

Направление „Хоризонтални образователни
политики и програми“
Министерство на образованието и науката

Янита Жеркова

Направление „Наука и университети“
Министерство на образованието и науката

Валентина Дейкова

Направление „Професионално образование“
Министерство на образованието и науката
Направление „Училищни политики и инструменти“
Изпълнителна агенция „Оперативна програма
„Наука и образование за интелигентен растеж“

Борис Шейнин
Полина Фетфова
Иван Попов
Мария Станевска
Стефка Пилева-Малиновска
Цветан Спасов

Администрация на Министерски съвет
Дирекция „Централно координационно звено“
Администрация на Министерски съвет
Дирекция „Добро управление“
Администрация на Министерски съвет
Дирекция „Модернизация на администрацията“
Администрация на Министерски съвет

Вера Маркова
Людмила Тозева
Милица Йорданова

Алеко Джилджов
Даниела Божилова
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Институция/ организация/програма
Дирекция „Икономическа и социална политика“

Представител
Мариана Илиева

Министерство на икономиката
Главна дирекция „Европейски фондове за
конкурентоспособност“
Министерство на икономиката
Дирекция „Икономическа политика“

Илияна Илиева

Йордан Великов

Министерство на околната среда и водите
Главна дирекция „Оперативна програма „Околна
среда 2014 – 2020 г.“
Министерство на транспорта, информационните
технологии и съобщенията

Емел Мехмедова

Валентин Игнатов

Дирекция „Координация на програми и проекти“
Министерство на регионалното развитие и
благоустройството
Главна дирекция „Стратегическо планиране и
програми за регионално развитие“
Министерство на регионалното развитие и
благоустройството

Десислава Дакова

Ирина Рангелова

Дирекция „Управление на териториалното
сътрудничество
Министерство на труда и социалната политика

Лилия Стоянович

Главна дирекция „Европейски фондове,
международни програми и проекти“
Агенция за социално подпомагане

Милена Енчева

Дирекция „Международно сътрудничество,
програми и европейска интеграция“
Министерство на вътрешните работи

Юлиана Хаджииванова

Министерство на външните работи

Александра Александрова

Министерство на финансите

Мануела Милошева

Дирекция „Национален фонд“
Министерство на финансите

Страхил Стоев
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Институция/ организация/програма

Представител

Дирекция „Държавни помощи и реален сектор“
Министерство на финансите
Дирекция „Икономическа и финансова политика“

Калоян Стойчев

Министерство на младежта и спорта

Илиана Христова

Министерство на културата

Амелия Гешева

Министерство на земеделието, храните и горите
Дирекция „Морско дело и рибарство“
Министерство на земеделието, храните и горите
Дирекция „Развитие на селските райони“
Изпълнителна агенция „Одит на средствата от
Европейския съюз“

Евгения Черкезова
Диана Петрова-Пендова
Галя Иванова

Изпълнителна агенция „Сертификационен одит на
средствата от европейските земеделски фондове“

Десислава Колева-Чолакова

Държавна агенция за закрила на детето

Юлия Зафирова
Сашка Велкова

Агенция за хората с увреждания

Ива Ангелова

Държавна агенция „Електронно управление“

Деница Голева

Национален съвет за сътрудничество по
етническите и интеграционните въпроси

Ахавни Топакбашян
Даниела Николова

Национална агенция за професионално образование
и обучение

Красимира Брозиг

Национална агенция за оценяване и акредитация

Стоянка Кирева

Център за оценяване в предучилищното и
училищното образование

Неда Кристанова

Център за информационно осигуряване на
образованието

Анна Петрова

Център за образователна интеграция на децата и
учениците от етническите малцинства

Лало Каменов
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Институция/ организация/програма

Представител

Национален център за повишаване на
квалификацията на педагогическите специалисти

Димитър Асенов

Национален център за информация и документация

Вержиния Цанкова

Център за развитие на човешките ресурси

Красимира Димитрова

Национален статистически институт

Елена Цанкова

Регионален съвет за развитие на Североизточен
район

проф. Стефан Желев

Регионален съвет за развитие на Северен централен
район

проф. д-р Любомира Попова

Регионален съвет за развитие на Северозападен
район

Илиана Филипова

Регионален съвет за развитие на Югоизточен район

проф. д-р Севдалина Турманова

Мирела Стойкова

Петя Чакърова
Регионален съвет за развитие на Югозападен район

Ирена Соколова

Конфедерация на работодателите и индустриалците
в България

Марияна Хамънова

Българска търговско-промишлена палата

Беата Папазова

Асоциация на индустриалния капитал в България

Борислав Великов
Росица Стелиянова

Българска стопанска камара

Светлана Дончева

Съюз за стопанска инициатива

Боряна Белчева
Иво Костов

Конфедерация на независимите синдикати в
България

Юлия Симеонова

Национален съвет за интеграция на хората с
увреждания

Соня Владимирова
Мария Кръстева
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Институция/ организация/програма

Представител
Веска Събева

Национално сдружение на общините в Република
България

Лилия Христова

Българска академия на науките

чл.-кор. Константин Хаджииванов

Съвет на ректорите на висшите училища в
Република България

доц. д-р Цветана Стоянова
доц. Радостин Вазов
д-р Николай Янев

Селскостопанска академия

проф. Елена Тодоровска

Фонд на фондовете

Борислава Стоянова

Група организации, работещи в сферата на
социалното включване и интегрирането на
маргинализираните групи

Деян Колев
Спаска Петрова

Група организации, работещи в сферата на
екологията

Вяра Стефанова

Група организации, работещи в сферата на
образованието, науката и културата

Антон Тодоров

Група организации, работещи в сферата на
политиките за младежта

Ивайло Иванов
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