Състав на
Комитет за наблюдение на Оперативна програма
„Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014 – 2020 г.
/съгласно Заповед № РД09-211 от 13.11.2018 г. изм. със Заповед № 225 от 28.11.2018 г./

ПРЕДСЕДАТЕЛ
Кирил Гератлиев – изпълнителен директор на Изпълнителна агенция „Оперативна
програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ и ръководител на
Управляващия орган на Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен
растеж“ 2014-2020
ЧЛЕНОВЕ:
1.

Деница

Николова

–

заместник-министър

на

регионалното

развитие

и

благоустройството и ръководител на Управляващия орган на Оперативна програма
„Региони в растеж“ 2014 – 2020, Министерство на регионалното развитие (МРРБ)
• резервни членове:
Цветелина Атанасова – началник на

отдел „Стратегическо планиране и

договаряне“ (отдел СПД), Главна дирекция „Стратегическо планиране и
програми за регионално развитие (ГД СППРР), МРРБ
Татяна Ангелчева – началник сектор „Договаряне“, отдел СПД, ГД СППРР,
МРРБ
Десислава Дакова – главен експерт в сектор „Стратегическо планиране и
програмиране“, отдел СПД, ГД СППРР, МРРБ
2.

Зорница Русинова –

заместник-министър на труда и социалната политика и

ръководител на Управляващия орган на Оперативна програма „Развитие на
човешките ресурси“ 2014 – 2020, Министерство на труда и социалната политика
(МТСП)
• резервни членове:
Анна Матеева – заместник главен директор на Главна дирекция „Европейски
фондове, международни програми и проекти“ (ГД ЕФМПП), МТСП
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Ташка Габровска – държавен експерт в отдел „Предоставяне и планиране“, ГД
ЕФМПП, МТСП
Ирина Иванова – главен експерт в отдел „Програмиране и планиране“, ГД
ЕФМПП, МТСП
3.

Росен Желязков – министър на транспорта, информационните технологии и
съобщенията, Управляващия орган на Оперативна програма „Транспорт и
транспортна инфраструктура“ 2014 – 2020, Министерство на транспорта,
информационните технологии и съобщенията (МТИТС)
• резервни членове:
Галина Василева – директор на дирекция „Координация на програми и
проекти“ (дирекция КПП), МТИТС
Нина Беленска-Начевска – началник на отдел „Изпълнение и координация“,
дирекция КПП, МТИТС
Мая Тодорова – старши експерт в отдел „Мониторинг, информация и
комуникация“, дирекция КПП, МТИТС

4.

Християн Султанов – главен директор на Главна дирекция „Европейски фондове
за конкурентоспособност“ (ГД ЕФК) и ръководител на Управляващия орган на
Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014 – 2020,
Министерство на икономиката (МИ)
• резервни членове:
Илияна Илиева – заместник главен директор, ГД ЕФК, МИ
Мустафа Чаушов – и.д. началник сектор „Програмиране и наблюдение на
оперативни програми“, отдел „Програмиране, оценка и договаряне на БФП“
(отдел ПОДБФП), ГД ЕФК, МИ
Велина Попова – държавен експерт в сектор „Програмиране и наблюдение на
оперативната програма“, отдел ПОДБФП, ГД ЕФК, МИ

5.

Валерия Калчева – и.д. главен директор на Главна дирекция „Оперативна програма
„Околна среда“ (ГД ОПОС) и ръководител на Управляващия орган на Оперативна
програма „Околна среда“ 2014 – 2020, Министерство на околната среда и водите
(МОСВ)
• резервни членове:
Анастасия Грозданова – държавен експерт в отдел „Програмиране и
планиране“, ГД ОПОС, МОСВ
Калбие Ходжева – държавен експерт в сектор „Биоразнообразие, въздух и
техническа помощ“, отдел „Мониторинг“, ГД ОПОС, МОСВ
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6.

Ирена Първанова – директор на дирекция „Добро управление“ (дирекция ДУ) и
ръководител на Управляващия орган на Оперативна програма „Добро управление“
2014 – 2020, Администрация на Министерски съвет (АМС)
• резервни членове:
Надя Зарева – началник на отдел „Мониторинг и верификация“, дирекция ДУ,
АМС
Галя Иванова – държавен експерт в отдел „Програмиране и договаряне“,
дирекция ДУ, АМС

7.

д-р Лозана Василева – заместник-министър на земеделието, храните и горите и
ръководител на Управляващ орган на Програмата за морско дело и рибарство,
Министерство на земеделието, храните и горите (МЗХГ)
• резервни членове:
д-р Юлиян Марков – директор на дирекция „Морско дело и рибарство“
(дирекция МДР), МЗХГ
Красимира Данкова – главен експерт в отдел „Програмиране и мониторинг“,
дирекция МДР, МЗХГ
Евгения Черкезова – главен експерт в отдел „Програмиране и мониторинг“,
дирекция МДР, МЗХГ

8.

Цветомира Стойкова – директор на дирекция „Развитие на селските райони“
(дирекция РСР), Министерство на земеделието, храните и горите (МЗХГ) –
Управляващ органа на Програма за развитие на селските райони 2014 – 2020
• резервни членове:

Елена Хаджиниколова – главен експерт в отдел „Частни мерки“, дирекция
РСР, МЗХГ
Донка Йорданова – държавен експерт в отдел „Публични мерки“, дирекция
РСР, МЗХГ
9.

Иван Попов – директор на дирекция „Програмиране, наблюдение и оценка“,
Изпълнителна агенция „Наука и образование за интелигентен растеж“ (ИА
ОПНОИР), Управляващия орган на Оперативна програма „Наука и образование за
интелигентен растеж“ 2014-2020
• резервни членове:
Цветан Спасов – директор на дирекция „Подбор на проекти и договаряне“, ИА
ОП НОИР
Стефка Пилева-Малиновска – главен директор на Главна дирекция
„Верификация“, ИА ОПНОИР
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Иван Илков – директор на дирекция „Финансово планиране, счетоводство и
плащания“, ИА ОПНОИР
10. доц. д-р Ана Джумалиева – председател на Комисията за защита от дискриминация
(КЗД)
• резервен член:
Николета Сивова – младши експерт в отдел „Специализирано производство,
анализ и превенция“, КЗД
11. Живко Живков - изпълнителен директор на Държавен фонд „Земеделие“ (ДФ
„Земеделие“)
• резервни членове:
Атидже Алиева-Вели – заместник-изпълнителен директор на Държавен фонд
„Земеделие“ (ДФ „Земеделие“)
Калоян Костадинов – директор на дирекция „Договаряне по прилагане на
мерки за развитие на селските райони“, ДФ „Земеделие“
Албена Пиналска – директор на дирекция „Оторизация на плащанията по
прилагане на мерки за развитие на селските райони“, ДФ „Земеделие“
12. Мариета Немска – и.д. директор на дирекция „Икономическа и социална политика“
(дирекция ИСП) в Администрацията на Министерски съвет (АМС)
• резервни членове:
Мариана Славкова – държавен експерт, дирекция ИСП, АМС
Даниела Божилова – държавен експерт, дирекция ИСП, АМС
13. Петя Василева – директор на дирекция „Координация по въпросите на Европейския
съюз“ (дирекция КВЕС) в Администрацията на Министерски съвет
• резервни членове:
Валентина Стоянова – държавен експерт в дирекция КВЕС, АМС
Мариана Василева – държавен експерт в дирекция КВЕС, АМС
14. Добринка Кръстева – началник на отдел „Наблюдение и анализи“, дирекция
„Централно координационно звено“ (дирекция ЦКЗ) към Администрацията на
Министерски съвет (АМС)
• резервни членове:
Даниела Цонева – началник сектор „Политика и програми за интелигентен и
приобщаващ растеж“, отдел „Наблюдение и анализ“, дирекция ЦКЗ към АМС
Елена Минчева – главен сътрудник УЕПП в отдел „Наблюдение и анализ“,
дирекция ЦКЗ към АМС
15. Весела Данева – директор на дирекция „Държавни помощи и реален сектор“
(дирекция ДПРС) в Министерство на финансите (МФ)
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• резервни членове:
Димитрина Йорданова – главен експерт в отдел „Методология, наблюдение и
координация на държавните помощи“, дирекция ДПРС, МФ
Илиана Стоева – главен експерт в отдел „Методология, наблюдение и
координация на държавните помощи“, дирекция ДПРС, МФ
Страхил Стоев – главен експерт в отдел „Методология, наблюдение и
координация на държавните помощи“, дирекция ДПРС, МФ
16. Георги Чукалев – директор на дирекция „Икономическа и финансова политика“
(дирекция ИФП) в Министерство на финансите (МФ)
• резервни членове:
Калоян Стойчев – младши експерт в отдел „Национални стратегии и програми
за развитие“, дирекция ИФП, МФ
Калоян Колев – младши експерт в отдел „Стратегия и програми за
икономически растеж“, дирекция ИФП, МФ
17. Росица Иванова – секретар на Националния съвет за сътрудничество по
етническите и интеграционните въпроси (НССЕИВ)
• резервни членове:
Ахавни Топакбашиян – държавен експерт, НССЕИВ
Даниела Николова – държавен експерт, НССЕИВ
18. Свилен Кателиев – началник на отдел „Статистика на образованието и културата“,
дирекция „Демографска и социална статистика“ (дирекция ДСС),

Национален

статистически институт (НСИ)
• резервни членове:
Елена Цанова – държавен експерт в отдел „Статистика на образованието и
културата“, дирекция ДСС, НСИ
Рени Петкова – държавен експерт в отдел „Наука, иновации и информационно
общество“, дирекция „Бизнес статистика“, НСИ
19. Карина

Ангелиева

–

заместник-министър

на

образованието

и

науката,

Министерство на образованието и науката
• резервни членове:
Деница Сачева – заместник-министър на образованието и науката
Таня Михайлова – заместник-министър на образованието и науката
20. Желяз Енев – Директор на дирекция „Икономически политики за насърчаване“
(дирекция ИПН), Министерство на икономиката (МИ)
• резервен член:
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Тихомира Палова – държавен експерт в отдел „Иновации и предприемачество“
дирекция ИПН, МИ
21. д-р Силва Налбантян-Хачерян – и.д. началник на отдел „Международно
сътрудничество

и

регионални

дейности“,

дирекция

„Международно

сътрудничество, европейски програми и регионални дейности“, Министерство на
културата (МК)
• резервен член:
Румен Джуров – държавен експерт в дирекция „Съвременно изкуство и
художествено образование“, МК
22. Веселина Георгиева – главен експерт в дирекция „Младежки политики“ (дирекция
МП), Министерство на младежта и спорта (ММС)
• резервен член:
Гергана Джугларска – старши експерт в дирекция МП, ММС
23. Радиона Никова – директор на дирекция „Политики и програми за детето,
стратегическо развитие и координация“ (дирекция ППДСРК), Държавна агенция за
закрила на детето (ДАЗД)
• резервен член:
Милена Дянкова – началник на отдел „Международна закрила, сътрудничество
и координация“, дирекция ППДСРК, ДАЗД
24. чл.-кор. Константин Хаджииванов – заместник-председател на Българска
академия на науките
• резервни членове:
чл. кор. Димитър Иванов – научен секретар на БАН
доц. д-р Нели Косева – директор на Институт по полимери при БАН
25. проф. д-р Васил Николов – председател на Селскостопанска академия (ССА)
• резервни членове:
д-р Евгения Ачкаканова – директор на дирекция „Наука, образование и
иновации“, ССА
26. доц. д-р инж. Стефка Приставова – заместник ректор на Международно
сътрудничество и проекти при Минно-геоложки университет, Съвет на ректорите на
висшите училища в България
• резервен член:
проф. д-р инж. Емил Михайлов – заместник ректор по Научни дейности на
Химикотехнологичен и металургичен университет
27. Емилияна Димитрова – председател на Национална агенция за професионално
образование и обучение (НАПОО)
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• резервен член:
Красимира Брозиг, главен секретар на НАПОО
28. проф. д-р Зоя Младенова – член на Акредитационния съвет към Националната
агенция за оценяване и акредитация (НАОА)
• резервен член:
проф. д.т.н Камен Велев – член на Акредитационния съвет към НАОА
29. Неда Кристанова – директор на Център за оценяване в предучилищното и
училищното образование (ЦОПУО)
• резервни членове:
Светла Петрова – началник на отдел „Международни изследвания в
образованието и анализи“, ЦОПУО
Станимир Цветков – началник на отдел „Оценяване в предучилищното и
училищното образование“, ЦОПУО
30. Анна Петрова – директор на Центъра за информационно осигуряване на
образованието (ЦИОО)
• резервни членове:
Ваня Ботева-Димитрова – главен експерт, ЦИОО
Венета Кадиева – старши експерт, ЦИОО
31. Мануела Радева - директор на Центъра за образователна интеграция на децата и
учениците от етническите малцинства (ЦОИДУЕМ)
• резервни членове:
Нирен Хасанова – главен експерт, ЦОИДУЕМ
Соня Русева – главен експерт, ЦОИДУЕМ
32. Маргарита Мишева – организатор в Национален център за повишаване на
квалификацията на педагогическите специалисти (НЦПКПС)
• резервен член:
Светлана Любенова – организатор в отдел „Квалификация“, НЦПКПС“.
33. Вержиния Цанкова – главен секретар на Националния център за информация и
документация (НАЦИД)
• резервни членове:
Костадин Тонев – директор на дирекция „Академично признаване и регулирани
професии“, НАЦИД
Валентина Славчева – директор на дирекция „Научна библиотека и
информационно обслужване“, НАЦИД
34. Петьо Кънев – изпълнителен директор на Центъра за развитие на човешките
ресурси (ЦРЧР)
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• резервни членове:
Калинка Боянова – директор на дирекция „Програмни дейности, селекция и
анализ“ (дирекция ПДСА), ЦРЧР
Ясен Спасов – главен експерт в отдел „Партньорства“, дирекция ПДСА, ЦРЧР
35. Златко Живков – кмет на Община Монтана, член на УС на Национално сдружение
на общините в Република България (НСОРБ)
• резервни членове:
Георги Георгиев – кмет на Община Тунджа, член на УС на НСОРБ
Ивайло Симеонов – кмет на Община Елин Пелин, член на УС на НСОРБ
Теодора Дачева – заместник изпълнителен директор на НСОРБ
36. Георги Терзийски – областен управител на Област Ловеч, Регионален съвет за
развитие – Северозападен район
• резервни членове:
Мирослав Петров – областен управител на Област Плевен
Илияна Филипова – изпълнителен директор на Търговско-промишлена палата
Враца
Борис Николов – кмет на община Белоградчик
37. проф. д-р Любомира Попова – областен управител на Област Велико Търново,
Регионален съвет за развитие – район Северен централен
• резервен член:
Пламен Стоилов – кмет на Община Русе
38. проф. Стефан Желев – областен управител на Област Шумен, Регионален съвет за
развитие – район Североизточен
• резервен член:
Ангел Куцаров – председател на общински съвет Община Нови пазар
39. Ирена Соколова – областен управител на област Перник, Регионален съвет за
развитие – район Югозападен
• резервни членове:
Николай Пехливанов – областен управител на Областна администрация на
Област София
Илиан Тодоров – областен управител на Софийска област
Виктор Янев – областен управител на Област Кюстендил
40. Никола Белишки – кмет на Община Панагюрище, Регионален съвет за развитие –
район Южен централен
• резервни членове:
Пламен Спасов – кмет на Община Родопи
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Хасан Азис – кмет на Община Кърджали
41. Чавдар Божурски – областен управител на Област Сливен, Регионален съвет за
развитие – район Югоизточен
• резервен член:
Димитър Николов – кмет на Община Бургас
42. Иван Захариев – директор „Човешки ресурси и пазар на труда“ в Конфедерация на
работодателите и индустриалците в България (КРИБ)
• резервен член:
Галя Петрова – директор „Регионални представителства“, КРИБ
43. Радка Стаменова – член на УС и на ИС на Българска търговско-промишлена палата
(БТПП)
• резервни членове:
Маргарита Дамянова – управител на „БТПП-Център за професионално
обучение, преводи, консултации и фирмено обслужване“, БТПП
Беата Папазова – съветник по европейската интеграция и проекти в Палатата,
БТПП
44. доц. Борислав Великов – член на Националния съвет на Асоциация на
индустриалния капитал в България (АИКБ)
• резервни членове:
Боян Бойчев - член на Управителния съвет на АИКБ
Росица Стелиянова – директор „Програми и проекти“ в АИКБ
Калин Йончев – член на Националния съвет на АИКБ
45. Светлана Дончева – координатор по проект, Българска стопанска камара (БСК)
• резервни членове:
Даниела Симидчиева – директор на програма „Професионално образование и
обучение“, БСК
Кирил Желязков – главен директор „Браншови организации“, БСК
46. Иво Костов – представител на Съюз за стопанска инициатива (ССИ)
• резервен член:
Радосвета Господинова – ССИ
47. д.ик.н. Янка Такева – председател на Синдиката на българските учители,
Конфедерация на независимите синдикати в България (КНСБ)
• резервни членове:
доц. д-р инж. Лиляна Вълчева – председател на синдикат „Висше образование“
към КНСБ
Юлия Симеонова – национален секретар на КНСБ
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48. Валери Апостолов – председател на Синдикат „Висше образование“, Конфедерация
на труда „Подкрепа” (КТ „Подкрепа“)
• резервен член:
Юлиян Петров – председател на Синдикат „Образование“, КТ „Подкрепа“
49. Виолета Антонова – председател на „Българска асоциация за невромускулни
заболявания“, Национален съвет за интеграция на хората с увреждания (НСИХУ)
• резервни членове:
Веска Събева – председател на „Асоциация на родителите на деца с епилепсия“,
НСИХУ
Мария Кръстева – председател на „Асоциация на родителите на деца с увреден
слух“, НСИХУ
Адриана Стоименова – изпълнителен директор на Център за психологически
изследвания, НСИХУ
50. проф. д-р Мая Игнатова – заместник-председател на Селскостопанската академия,
представител на академичната общност /основен член за периода от 06.11.2018 г. до
05.11.2019 г./
• резервни членове:
проф. дбн. Димитър Иванов – научен секретар на Българска академия на
науките
проф. дтн. инж. Георги Михов – ректор на Технически университет-София,
определен от квотата на Съвета на ректорите на висшите училища в Р България
51. Деян Колев – председател на Център за междуетнически диалог и толерантност
„Амалипе“, представител на групата юридически лица с нестопанска цел за
общественополезна дейност (ЮЛНЦ за ОПД), работещи в сферата на социалното
включване и интеграцията на малцинствени етнически групи и на маргинализирани
групи
• резервни членове:
Милена Илиева – СНЦ „Свят без граници“
Албена Костадинова – СФ „Инди Рома-97“
Теодора Колева – Фондация за социална промяна и включване
52. Емилия Петрова – член на Управителния съвет на сдружение „Коалиция за
устойчиво развитие“, представител на групата ЮЛНЦ за ОПД, работещи в сферата
на екологията
• резервен член:
Марияна Иванова – изпълнителен директор на Сдружение „Асоциация на
Българските черноморски общини
10

53. Стоян Павлов – постоянен секретар в Националната асоциация на ресурсните
учители, представител на групата ЮЛНЦ за ОПД, работещи в сферата на
образованието и обучението
a. резервен член:
Петър Иванов – мениджър, Център за европейски програми в СНЦ
„Американски университет в България“
54. Даниела Чонкова – програмен координатор на Фондация „Приложни изследвания
и комуникации“ представител на групата ЮЛНЦ за ОПД, работещи в сферата на
научно-изследователската и развойната дейност
• резервни членове:
чл.-кор. Иван Илчев – член на УС на Асоциацията на изследователските
университети
Теодора Георгиева – главен експерт в Фондация „Приложни изследвания и
комуникации“
проф. Ваньо Митев – член на УС на Асоциацията на изследователските
университети
55. Мария

Николова,

Фондация

„Център

за

модернизиране

на

политики“,

представител на групата ЮЛНЦ за ОПД, работещи в сферата на културата
56. Веселин Илиев – Младежко сдружение за мир и развитие на Балканите
представител на групата ЮЛНЦ за ОПД, работещи в сферата на младежта
• резервни членове:
Лилия Еленкова – Сдружение „Национален младежки форум“
Людмил Живков – Сдружение „Организация за научно практическо развитие
на студентите“
Райчо Райчев – Сдружение „Национален младежки форум“
НАБЛЮДАТЕЛИ:
1.

Людмила Рангелова – изпълнителен директор на Изпълнителна агенция „Одит на
средствата от Европейския съюз“ (ИА ОСЕС)
• резервни членове:
Христо Парашкевов – държавен одитор в дирекция „Одитна на средствата по
социална политика и образование“, ИА ОСЕС
Петрана Павлова – директор на дирекция „Одитна на средствата по социална
политика и образование“, ИА ОСЕС
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2.

Марияна Маньовска – старши експерт в отдел „Стратегически документи и
сътрудничество“ (отдел СДС), дирекция „Законодателство и методология“
(дирекция ЗМ), Агенция по обществени поръчки (АОП)
• резервен член:
Мария Стефанова – главен експерт в отдел СДС, дирекция ЗМ, АОП

3.

Нели Москова – старши експерт в дирекция „Наблюдение, координация и контрол
на дейността на Разплащателната агенция“ на Министерството на земеделието,
храните и горите
• резервен член:
Валентина Парапунова – старши експерт в дирекция НККДРА, МЗХГ

4.

Мануела Милошева – директор на дирекция „Национален фонд“ и ръководител на
Сертифициращия орган, Министерство на финансите (МФ)
• резервен член:
Василка Костадинова – началник на

отдел „Изпълнение и наблюдение“,

дирекция „Национален фонд“, МФ
5.

Розалия Каменска – началник на звено „Сертификация на разходите по Оперативна
програма за развитие на сектор „Рибарство“ (ОП РСР), ДФ „Земеделие“
• резервен член:
Ваня Гюрова – главен експерт в звено „Сертификация на разходите по ОП
РСР“, ДФ „Земеделие“
инж. Траян Делиагов – главен експерт в звено „Сертификация на разходите по
ОП РСР“, ДФ „Земеделие“
Райна Горинова – старши експерт в звено „Сертификация на разходите по ОП
РСР“, ДФ „Земеделие“

6.

Представител/и на Европейската комисия

7.

Евгения Пеева – изпълнителен директор на Фондация „Заедно в час“, представител
на групата ЮЛНЦ за ОПД, работещи в сферата на образованието и обучението
• резервен член:
Галина Даскалова – член на Управителния съвет на „Агенция за икономическо
развитие и инвестиции – Силистра“

8.

Калин Минев – изпълнителен директор на Агенция за развитие на човешките
ресурси, представител на групата ЮЛНЦ за ОПД, работещи в сферата на
предоставянето на информационни услуги
• резервен член:
Гергана Андреева – председател на Фондация на бизнеса за образованието

9.

Пламена Николова – програмен координатор „Образование“ в Секретариата на
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Национална мрежа на децата, представител на групата ЮЛНЦ за ОПД, работещи в
сферата на човешките и гражданските права и свободи
• резервен член:
Стефан Лазаров – координатор проекти в Секретариата на Национална мрежа
на децата
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