Състав на
Тематична работна група за разработване на „Оперативна програма
за наука и образование“ за програмен период 2021-2027 г.
/съгласно Заповед № РД09-2726 от 22.10.2019 г. изменена със Заповед № РД09-666 от
24.03.2020 г. /

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
Карина Ангелиева – заместник-министър на образованието и науката
ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ:
Кирил Гератлиев – изпълнителен директор на Изпълнителна агенция „Оперативна
програма „Наука и образование за интелигентен растеж”,

ЧЛЕНОВЕ:
МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА
1. Евгения Костадинова – директор на дирекция „Съдържание на предучилищното и
училищното образование“ (дирекция СПУО), направление „Предучилищно и
училищно образование“ - титуляр
 резервни членове:
Благовеста Борчева – държавен експерт в дирекция „Приобщаващо
образование“
Ваня Стоянова-Трайкова – държавен експерт в дирекция СПУО
Любка Стоименова – главен експерт в дирекция СПУО
2. Елена Витанова – началник на отдел „Политики за стратегическо развитие“,
дирекция „Политики за стратегическо развитие. Квалификация и кариерно
развитие“, направление „Хоризонтални образователни политики и програми“ –
титуляр
 резервни членове:
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Гергана Станчева – директор на дирекция „Управление и изпълнение на
проекти“ (дирекция УИП)
Ели Алексиева – главен експерт в дирекция УИП
3. Янита Жеркова – началник на отдел „Национални научни инициативи“, дирекция
„Наука“, направление „Наука и университети“ - титуляр
 резервни членове:
Николай Николов – главен експерт в дирекция „Наука“
Весела Василева

–

държавен

експерт в

отдел „Национални научни

инициативи“, дирекция „Наука“
Стефка Широканска – главен експерт в дирекция „Висше образование“
4. Валентина Дейкова – държавен експерт в дирекция „Професионално образование
и обучение“ (ПОО), направление „Професионално образование“ - титуляр


резервни членове:
Магдалена Станулова – държавен експерт в дирекция ПОО

5. Наталия Михалевска – директор в дирекция „Образование на българите зад
граница и училищна мрежа“ (ОБГУМ), направление „Училищни политики и
инструменти“ - титуляр
 резервни членове:
Борис Шейнин – държавен експерт в дирекция ОБГУМ
Асен Петров – държавен експерт в дирекция ОБГУМ
Полина Фетфова – началник на отдел „Квалификация и кариерно развитие“,
дирекция „Политика за стратегическо развитие. Квалификация и кариерно
развитие“
ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ „ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „НАУКА И
ОБРАЗОВАНИЕ ЗА ИНТЕЛИГЕНТЕН РАСТЕЖ“ (ИА ОПНОИР)
6. Иван Попов – заместник-изпълнителен директор на ИА ОПНОИР - титуляр
 резервни членове:
Мария Станевска – и.д. директор на дирекция „Програмиране, наблюдение и
оценка“
Стефка Пилева-Малиновска - главен директор на Главна дирекция
„Верификация“
Цветан Спасов – директор на дирекция „Подбор на проекти и договаряне“
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АДМИНИСТРАЦИЯ НА МИНИСТЕРСКИ СЪВЕТ
7. Вера Маркова - главен експерт в отдел „Стратегическо планиране и програмиране“,
дирекция „Централно координационно звено“ (ЦКЗ) - титуляр
 резервен член:
Людмила Тозева - началник на отдел „Стратегическо планиране и
програмиране“, ЦКЗ
8. Милица Йорданова - главен експерт в дирекция „Добро управление“ - титуляр


резервен член:
Виктория Славейкова–Ангелова - държавен експерт в дирекция „Добро
управление“

9. Алеко

Джилджов

-

държавен

експерт

в

дирекция

„Модернизация

на

администрацията“ - титуляр


резервен член:
Диана Дончева - главен експерт в дирекция „Модернизация на
администрацията“

10. Даниела Божилова - държавен експерт в дирекция „Икономическа и социална
политика“ - титуляр
 резервен член:
Мариана Илиева - старши експерт в дирекция „Икономическа и социална
политика“
МИНИСТЕРСТВО НА ИКОНОМИКАТА
11. Смилена Костова - главен директор на Главна дирекция „Европейски фондове за
конкурентоспособност“ (ГД ЕФК) – титуляр


резервни членове:
Илияна Илиева - заместник-главен директор на ГД ЕФК
Велина Попова - държавен експерт в отдел „Програмиране и договаряне“,
ГДЕФК

12. Йордан Великов - държавен експерт, отдел „Иновации и предприемачество“,
дирекция „Икономическа политика“ - титуляр


резервен член:
Тихомира Палова - държавен експерт, отдел „Иновации и предприемачество“,
дирекция „Икономическа политика“
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МИНИСТЕРСТВО НА ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ
13. Магдалена Димитрова - държавен експерт в отдел „Програмиране и планиране“,
Главна дирекция „Оперативна програма „Околна среда 2014 – 2020 г.“ (ГД ОПОС) титуляр
 резервен член:
Емел Мехмедова - държавен експерт в отдел „Програмиране и планиране“, ГД
ОПОС
МИНИСТЕРСТВО НА ТРАНСПОРТА, ИНФОРМАЦИОННИТЕ ТЕХНОЛОГИИ
И СЪОБЩЕНИЯТА
14. Валентин Игнатов - държавен експерт, отдел „Програмиране“, дирекция
„Координация на програми и проекти“ - титуляр


резервни членове:
Николай Дечев - началник на отдел „Мониторинг, информация и
комуникация“, дирекция „Координация на програми и проекти“
Женя Петкова - старши експерт, отдел „Мониторинг, информация и
комуникация“, дирекция „Координация на програми и проекти“

МИНИСТЕРСТВО НА РЕГИОНАЛНОТО РАЗВИТИЕ И
БЛАГОУСТРОЙСТВОТО
15. Цветелина Атанасова - заместник главен директор на Главна дирекция
„Стратегическо планиране и програми за регионално развитие“ (ГД СППРР) –
титуляр


резервни членове:
Ивайло Стоянов - началник на сектор „Стратегическо планиране и
програмиране“ (СПП), отдел СПД, ГД СППРР
Десислава Дакова - главен експерт, сектор СПП, отдел СПД, ГД СППРР

16. Ирина Рангелова - държавен експерт, дирекция „Управление на териториалното

сътрудничество“ (дирекция УТС) - титуляр
 резервен член:
Маргарита Велчева - държавен експерт, дирекция УТС
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МИНИСТЕРСТВО НА ТРУДА И СОЦИАЛНАТА ПОЛИТИКА
17. Лилия Стоянович - главен директор на Главна дирекция „Европейски фондове,
международни програми и проекти“ (ГД ЕФМПП) - титуляр
 резервни членове:
Десислава Георгиева-Ушколова - началник на отдел „Програмиране и
договаряне“ (отдел ПД), ГД ЕФМПП
Ташка Габровска - държавен експерт в отдел ПД, ГД ЕФМПП“
АГЕНЦИЯ ЗА СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ
18. Милена Енчева - директор на дирекция „Международно сътрудничество, програми
и европейска интеграция“ (МСПЕИ) - титуляр


резервен член:
Анна Ангелова – началник на отдел „Програмиране и подбор на операции“,
дирекция МСПЕИ

МИНИСТЕРСТВО НА ВЪТРЕШНИТЕ РАБОТИ
19. Юлиана Хаджииванова - държавен експерт, отдел „Програми и проекти“,
дирекция „Международни проекти“ - титуляр


резервен член:
Михаил Борбелов - главен експерт, отдел „Програми и проекти“, дирекция
„Международни проекти“

МИНИСТЕРСТВО НА ВЪНШНИТЕ РАБОТИ
20. Христиана Грозданова - държавен експерт, дирекция „Права на човека“ - титуляр
 резервен член:
Александра Александрова – специалист, дирекция „Права на човека“
МИНИСТЕРСТВО НА ФИНАНСИТЕ
21. Мануела Милошева - директор на дирекция „Национален фонд“ - титуляр


резервен член:
Светлана Кинева – главен експерт в дирекция „Национален фонд“

22. Весела Данева - директор на дирекция „Държавни помощи и реален сектор“ титуляр
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резервни членове:
Страхил Стоев – главен експерт в дирекция „Държавни помощи и реален

сектор“
Димитрина Йорданова - главен експерт в дирекция „Държавни помощи и
реален сектор“
23. Методи Методиев - директор на дирекция „Икономическа и финансова политика“ титуляр
 резервен член:
Калоян Стойчев - старши експерт в дирекция „Икономическа и финансова
политика“
Иван Тодоров – младши експерт в отдел „Национални стратегии и програми за
развитие“, дирекция „Икономическа и финансова политика“
МИНИСТЕРСТВО НА МЛАДЕЖТА И СПОРТА
24. Виктория Рачева-Славкова - директор на дирекция „Европейски програми,
проекти и международно сътрудничество“ (дирекция ЕППМС) - титуляр


резервни членове:
Илиана Христова - началник на отдел „Европейски програми и проекти“,
дирекция ЕППМС
Светла Георгиева - и.д. началник - отдел „Спорт за учащи и спортни училища“,
дирекция „Спорт за всички и спорт за учащи“

МИНИСТЕРСТВО НА КУЛТУРАТА
25. Амелия Гешева – заместник-министър на културата - титуляр


резервни членове:
Ралица Базайтова - главен експерт в дирекция „Сценични изкуства и
художествено образование“
Елиянка Михайлова – директор на дирекция „Сценични изкуства и
художествено образование“

МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО, ХРАНИТЕ И ГОРИТЕ
26. Евгения Черкезова - главен експерт, отдел „Програмиране и мониторинг“,
дирекция „Морско дело и рибарство“ - титуляр


резервен член:
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Красимира Данкова - главен експерт, отдел „Програмиране и мониторинг“,
дирекция „Морско дело и рибарство“
27. Диана Петрова-Пендова – държавен експерт в отдел „Частни мерки“, дирекция
„Развитие на селските райони“ (дирекция РСР) - титуляр


резервни членове:
Антоанета Бонева - главен експерт в отдел „Частни мерки“, дирекция РСР
Илияна Марковска - главен експерт в отдел „Публични мерки“, дирекция РСР

ДЪРЖАВЕН ФОНД „ЗЕМЕДЕЛИЕ“
28. Розалия Каменска - началник на отдел в звено „Сертификация на разходите по
Оперативна програма за развитие на сектор „Рибарство“ (звено СРОПРСР) титуляр


резервен член:
Траян Делиагов – главен експерт в звено СРОПРСР

29. Пламен Пеев - главен експерт в дирекция „Договориране по прилагане на мерки за
развитие на селските райони“ - титуляр


резервен член:
Мария Кожухарова – старши експерт в дирекция „Договориране по прилагане
на мерки за развитие на селските райони

ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ „ОДИТ НА СРЕДСТВАТА ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ
СЪЮЗ
30. Петрана Павлова - директор на дирекция „Одити на средствата по социалната
политика и образование“ (дирекция ОССПО) - титуляр


резервен член:
Христо Парашкевов - държавен одитор в дирекция ОССПО

ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ „СЕРТИФИКАЦИОНЕН ОДИТ НА
СРЕДСТВАТА ОТ ЕВРОПЕЙСКИТЕ ЗЕМЕДЕЛСКИ ФОНДОВЕ“
31. Даниела Кунева - държавен одитор в дирекция „Одитни дейности по европейските
земеделски фондове“ - титуляр


резервен член:
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Десислава Колева-Чолакова - държавен одитор в дирекция „Одитни дейности
по Европейския фонд за морско дело и рибарство“
ДЪРЖАВНА АГЕНЦИЯ ЗА ЗАКРИЛА НА ДЕТЕТО
32. Ваня Кирилова - държавен експерт в отдел „Политики, стратегическо планиране и
програми“ (отдел ПСПП), дирекция „Политики и програми за детето, стратегическо
развитие и координация“ (дирекция ППДСРК) - титуляр
 резервен член:
Сашка Велкова – държавен експерт в отдел ПСПП, дирекция ППДСРК
АГЕНЦИЯ ЗА ХОРАТА С УВРЕЖДАНИЯ
33. Ива Ангелова - старши експерт в дирекция „Пълноправно включване на хората с
увреждания” - титуляр
 резервен член:
Богдан Балашев - главен юрисконсулт в дирекция „Административно, правно,
финансово и информационно обслужване“
ДЪРЖАВНА АГЕНЦИЯ „ЕЛЕКТРОННО УПРАВЛЕНИЕ“
34. Деница Голева – държавен експерт, дирекция „Политики за е-управление“ титуляр


резервни членове:
Светлана Иванова-Иванчева - главен експерт, дирекция „Планиране и
управление на дейности и проекти за електронно управление“
Бойчо Мишляков - началник на отдел „Управление и поддръжка на споделени
ресурси“, дирекция „Комуникационна и информационна инфраструктура“

НАЦИОНАЛЕН СЪВЕТ ЗА СЪТРУДНИЧЕСТВО ПО ЕТНИЧЕСКИТЕ И
ИНТЕГРАЦИОННИТЕ ВЪПРОСИ (НССЕИВ)
35. Росица Иванова - секретар на НССЕИВ - титуляр


резервни членове:
Ахавни Топакбашян - държавен експерт в Секретариата на НССЕИВ
Даниела Николова - държавен експерт в Секретариата на НССЕИВ
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НАЦИОНАЛНА АГЕНЦИЯ ЗА ПРОФЕСИОНАЛНО ОБРАЗОВАНИЕ И
ОБУЧЕНИЕ (НАПОО)
36. инж. Емилияна Димитрова – председател на НАПОО - титуляр
 резервни членове:
Марияна Павлова – заместник-председател на НАПОО
Красимира Брозиг – главен секретар на НАПОО
НАЦИОНАЛНА АГЕНЦИЯ ЗА ОЦЕНЯВАНЕ И АКРЕДИТАЦИЯ (НАОА)
37. проф. д-р. Зоя Младенова - член на Акредитационния съвет на НАОА - титуляр
 резервен член:
Стоянка Кирева – директор на дирекция „Оценяване, акредитация и
следакредитационно наблюдение и контрол”
ЦЕНТЪР ЗА ОЦЕНЯВАНЕ В ПРЕДУЧИЛИЩНОТО И УЧИЛИЩНОТО
ОБРАЗОВАНИЕ (ЦОПУО)
38. Неда Кристанова - директор на ЦОПУО- титуляр
 резервен член:
Наталия Василева – главен експерт в отдел „Международни изследвания в
образованието и анализи”
ЦЕНТЪР ЗА ИНФОРМАЦИОННО ОСИГУРЯВАНЕ НА ОБРАЗОВАНИЕТО
(ЦИОО)
39. Анна Петрова – директор на ЦИОО - титуляр
 резервни членове:
Ивелина Георгиева – главен експерт в отдел „Средно образование“
Диана Вучкова - главен експерт, отдел „Висше образование“
ЦЕНТЪР ЗА ОБРАЗОВАТЕЛНА ИНТЕГРАЦИЯ НА ДЕЦАТА И УЧЕНИЦИТЕ
ОТ ЕТНИЧЕСКИТЕ МАЛЦИНСТВА (ЦОИДУЕМ)
40. Мануела Радева - директор на ЦОИДУЕМ - титуляр
 резервни членове:
Лало Каменов - главен експерт в ЦОИДУЕМ
Нирен Хасанова - главен експерт в ЦОИДУЕМ
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НАЦИОНАЛЕН ЦЕНТЪР ЗА ПОВИШАВАНЕ НА КВАЛИФИКАЦИЯТА НА
ПЕДАГОГИЧЕСКИТЕ СПЕЦИАЛИСТИ (НЦПКПС)
41. Димитър Асенов – директор на НЦПКПС - титуляр
 резервни членове:
Мирела Стойкова - началник отдел „Квалификация“
Светлана Любенова - организатор – обучения в НЦПКПС
НАЦИОНАЛЕН ЦЕНТЪР ЗА ИНФОРМАЦИЯ И ДОКУМЕНТАЦИЯ (НАЦИД)
42. Вержиния Цанкова - главен секретар на НЦИД - титуляр
 резервни членове:
Величка Лозанова - директор на дирекция „Заверки и информационни
продукти“
Костадин Тонев - директор на дирекция „Академично признаване и регулирани
професии“
ЦЕНТЪР ЗА РАЗВИТИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ (ЦРЧР)
43. Петьо Кънев – изпълнителен директор на ЦРЧР - титуляр
 резервни членове:
Калинка Боянова - директор на дирекция „Селекция, договориране и отчитане“
Красимира Димитрова - главен експерт в отдел „Акредитация, селекция и
договориране“
НАЦИОНАЛЕН СТАТИСТИЧЕСКИ ИНСТИТУТ
44. Свилен Кателиев - началник на отдел „Статистика на образованието и културата“,
дирекция „Демографска и социална статистика“ - титуляр
 резервни членове:
Елена Цанкова – държавен експерт в отдел „Статистика на образованието и
културата“, дирекция „Демографска и социална статистика“
Рени Петкова - началник на отдел „Наука, иновации и информационно
общество“, дирекция „Бизнес статистика“
КОМИСИЯ ЗА ЗАЩИТА ОТ ДИСКРИМИНАЦИЯ (КЗД)
45. доц. д-р Ана Джумалиева – председател на КЗД - титуляр
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 резервен член:
доц. д-р Надежда Йонкова – главен секретар на КЗД
РЕГИОНАЛЕН СЪВЕТ ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕВЕРОИЗТОЧЕН РАЙОН
46. проф. Стефан Желев – областен управител на Област Шумен - титуляр
 резервен член:
Георги Георгиев – кмет на Община Нови пазар
РЕГИОНАЛЕН СЪВЕТ ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕВЕРЕН ЦЕНТРАЛЕН РАЙОН
47. проф. д-р Любомира Попова – областен управител на Област Велико Търново титуляр
 резервен член:
Пенчо Милков – кмет на Община Русе
РЕГИОНАЛЕН СЪВЕТ ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕВЕРОЗАПАДЕН РАЙОН
48. Малина Николова – областен управител на Област Враца - титуляр
 резервни членове:
Мирослав Петров – областен управител на Област Плевен
Илиана Филипова - изпълнителен директор на Търговско-промишлена палата
Враца
РЕГИОНАЛЕН СЪВЕТ ЗА РАЗВИТИЕ НА ЮГОИЗТОЧЕН РАЙОН
49. Владимир Крумов – заместник областен управител на Област Бургас - титуляр
 резервен член:
Петя Чакърова – заместник областен управител на Област Стара Загора
РЕГИОНАЛЕН СЪВЕТ ЗА РАЗВИТИЕ НА ЮЖЕН ЦЕНТРАЛЕН РАЙОН
50. Никола Белишки – кмет на Община Панагюрище - титуляр
 резервни членове:
Павел Михайлов – кмет на Община Родопи
Хасан Азис – кмет на Община Кърджали
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РЕГИОНАЛЕН СЪВЕТ ЗА РАЗВИТИЕ НА ЮГОЗАПАДЕН РАЙОН
51. Емил Костадинов – областен управител на Област Перник - титуляр
 резервни членове:
Илиан Тодоров – областен управител на Софийска област
Николай Пехливанов – областен управител на Област София – град
КОНФЕДЕРАЦИЯ НА РАБОТОДАТЕЛИТЕ И ИНДУСТРИАЛЦИТЕ В
БЪЛГАРИЯ (КРИБ)
52. Марияна Хамънова - изпълнителен директор на „Клийнтех България“, експерт на
КРИБ - титуляр
БЪЛГАРСКА ТЪРГОВСКО-ПРОМИШЛЕНА ПАЛАТА (БТТП)
53. Маргарита Дамянова - управител на „БТПП - Център за професионално обучение,
преводи, консултации и фирмено обслужване“ - титуляр
 резервни членове:
Беата Папазова - съветник по европейската интеграция и проекти в Палатата
Христина Шотекова - ръководител на Европейския информационен и
иновационен център при БТПП
АСОЦИАЦИЯ НА ИНДУСТРИАЛНИЯ КАПИТАЛ В БЪЛГАРИЯ (АИКБ)
54. Борислав Великов - член на Националния съвет на АИКБ - титуляр


резервни членове:
Боян Бойчев - член на Управителния съвет на АИКБ
Росица Стелиянова - директор на дирекция „Програми и проекти“

БЪЛГАРСКА СТОПАНСКА КАМАРА (БСК)
55. Светлана Дончева – експерт „Програми и проекти“ в БСК - титуляр


резервни членове:
Даниела Симидчиева – директор на „Център за професионално обучение и
квалификация“, БСК
Томчо Томов – ръководител на „Национален център за оценка на
компетенциите“, БСК
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СЪЮЗ ЗА СТОПАНСКА ИНИЦИАТИВА (ССИ)
56. Боряна Белчева - съветник „Програми и проекти“ в ССИ - титуляр
 резервен член:
Иво Костов – съветник в ССИ
КОНФЕДЕРАЦИЯ НА НЕЗАВИСИМИТЕ СИНДИКАТИ В БЪЛГАРИЯ (КНСБ)
57. Янка Такева - председател на Синдиката на българските учители към КНСБ титуляр
 резервни членове:
Лиляна Вълчева - председател на Национален браншов синдикат „Висше
образование и наука“ към КНСБ
Юлия Симеонова - национален секретар, направление „Обучение, проекти и
международно сътрудничество“ към КНСБ
КОНФЕДЕРАЦИЯ НА ТРУДА „ПОДКРЕПА“ (КТ „ПОДКРЕПА“)
58. Валери Апостолов - конфедерален секретар на КТ „Подкрепа“ - титуляр
 резервни членове:
Юлиан Петров - председател на Синдикат „Образование“ към КТ „Подкрепа“
Георги Шошев - заместник-председател на Синдикат „Образование“ към КТ
„Подкрепа“
НАЦИОНАЛЕН СЪВЕТ ЗА ИНТЕГРАЦИЯ НА ХОРАТА С УВРЕЖДАНИЯ
59. Соня Владимирова - изпълнителен директор на „Българска асоциация за лица с
интелектуални затруднения“ - титуляр


резервни членове:
Мария Кръстева - председател на „Асоциация на родителите на деца с увреден
слух“
Веска Събева - председател на „Асоциация на родители на деца с епилепсия“

НАЦИОНАЛНО СДРУЖЕНИЕ НА ОБЩИНИТЕ В РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
(НСОРБ)
60. Лилия Христова - директор на дирекция „Образование и младежки дейности“ при
община Варна - титуляр
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резервен член:
Теодора Дачева – заместник-изпълнителен директор на НСОРБ

БЪЛГАРСКА АКАДЕМИЯ НА НАУКИТЕ (БАН)
61. чл.-кор. Константин Хаджииванов – заместник-председател на БАН - титуляр


резервни членове:
проф. Нели Косева - директор на Институт по полимери
чл.-кор. Светозар Маргенов - Институт по информационни и комуникационни
технологии

СЪВЕТ НА РЕКТОРИТЕ НА ВИСШИТЕ УЧИЛИЩА В РЕПУБЛИКА
БЪЛГАРИЯ
62. доц. д-р Цветана Стоянова – Катедра „Управление“ в Университет за национално
и световно стопанство - титуляр


резервни членове:
доц. Радостин Вазов – Висше училище по застраховане и финанси
д-р Николай Янев – Софийски университет „Св. Климент Охридски“

СЕЛСКОСТОПАНСКА АКАДЕМИЯ (ССА)
63. проф. Елена Тодоровска - главен научен секретар, ССА - титуляр


резервни членове:
проф. д-р Теодора Попова - Институт по животновъдни науки – Костинброд
доц. д-р Анелия Янчева – Агробиоинститут

ФОНД НА ФОНДОВЕТЕ
64. Борислава Стоянова – експерт в звено „Оперативни програми”, „Фонд Мениджър
на финансовите инструменти в България“ (ФМФИБ) ЕАД - титуляр
 резервен член:
Ангелина Тодорова - ръководител на Звено за координация, ФМФИБ
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ГРУПА ОРГАНИЗАЦИИ, РАБОТЕЩИ В СФЕРАТА НА СОЦИАЛНОТО
ВКЛЮЧВАНЕ И ИНТЕГРИРАНЕТО НА МАРГИНАЛИЗИРАНИТЕ ГРУПИ
65. Деян Колев – изпълнителен директор на Център за междуетнически диалог и
толерантност „Амалипе”– титуляр


резервни членове:
Милена Кадиева – управител на фондация „Джендър алтернативи“
Спаска Петрова – ръководител на проекти, Сдружение „Нов Път“
Ганчо Илиев – председател на Управителния съвет на Сдружение „Свят без
граници“

ГРУПА ОРГАНИЗАЦИИ, РАБОТЕЩИ В СФЕРАТА НА ЕКОЛОГИЯТА
66. Мария Юнакова – член на Управителния съвет на Сдружение за териториален и
екологичен просперитет (СТЕП) – титуляр


резервен член:
Вяра Стефанова – председател на СТЕП

ГРУПА ОРГАНИЗАЦИИ, РАБОТЕЩИ В СФЕРАТА НА ОБРАЗОВАНИЕТО,
НАУКАТА И КУЛТУРАТА
67. д-р Нели Колева –

директор на отдел „Публични партньорства“, Фондация

„Заедно в час“ – титуляр


резервни членове:
д-р Младен Митев – председател на Сдружение „Българско ядрено дружество“
Антон Тодоров – изпълнителен директор на Фондация за развитие на
информационното общество

ГРУПА ОРГАНИЗАЦИИ, РАБОТЕЩИ В СФЕРАТА НА ПОЛИТИКИТЕ ЗА
МЛАДЕЖТА
68. Ивайло Иванов – управител на Сдружение „Българо-Румънски трансграничен
институт по медиация“ (БРТИМ) – титуляр


Резервен член:
Мая Михайлова – служител в БРТИМ
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ГРУПА ОРГАНИЗАЦИИ, РАБОТЕЩИ В СФЕРАТА НА РАВЕНСТВОТО
МЕЖДУ МЪЖЕТЕ И ЖЕНИТЕ, НЕДИСКРИМИНАЦИЯТА И РАВНИТЕ
ВЪЗМОЖНОСТИ
69. Анна Портарска – член на Българска асоциация на консултантите по европейски
програми (БАКЕП) - титуляр
 резервни членове:
Дима Стоянова – член на УС на „Сдружение за социална подкрепа и развитие и
бизнес реализация на личността – Диона“
Кристина Цветанска – Председател на УС на БАКЕП
ГРУПА ОРГАНИЗАЦИИ НА МЕСТНИТЕ ИНИЦИАТИВНИ ГРУПИ И
МЕСТНИТЕ ИНИЦИАТИВНИ РИБАРСКИ ГРУПИ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА
ПОДХОДА „ВОДЕНО ОТ ОБЩНОСТИТЕ МЕСТНО РАЗВИТИЕ“
70. Станчо Ставрев – председател на УС на „МИГ-Тунджа“ и представител на
сдружението в Общото събрание на Асоциация „Българска национална Лидер
мрежа“ (Асоциация БНЛМ)- титуляр
 резервни членове:
Любка Станкова – изпълнителен директор на „МИГ Костенец 2010“ и
представител на сдружението в Общото събрание на Асоциация БНЛМ
Румяна Симеонова – изпълнителен директор на „МИГ Лом“ и представител на
сдружението в Общото събрание на Асоциация БНЛМ
Иванка Душкова – изпълнителен директор на „МИГ Стамболово-Кърджали 54“
и представител на сдружението в Общото събрание на Асоциация БНЛМ
ДЪРЖАВНА АГЕНЦИЯ „БЕЗОПАСНОСТ НА ДВИЖЕНИЕТО ПО
ПЪТИЩАТА“

71.

Малина Крумова – председател на Държавна агенция „Безопасност на
движението по пътищата“ (ДАБДП) - титуляр
 резервни членове:
Мария Крумова – държавен експерт, дирекция „Стратегии, анализи и оценка“
(дирекция САО)
Милен Марков – държавен експерт, дирекция САО
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