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Комитет за наблюдение на ОП „Развитие на конкурентоспособността на българската икономика”  

( актуализация към 11.06.2015 год.) 
 
№ Институция / 

Организация 
Представител Длъжност Статут 

в КН 
E-mail адрес 

1 Министерство на 
икономиката  

Божидар 
Лукарски 

Министър 
Ръководител на 
Управляващия орган на 
ОПРКБИ 2007-2013 г. 

Председател 
на КН 

bojidar.loukarsky@mi.government.
bg 

 Министерство на 
икономиката  

Ивелина Пенева и.д. главен директор на 
Главна дирекция 
„Европейски фондове 
за конкурентоспособност”  

Заместник 
председател 
на КН 

i.peneva@mi.government.bg 

2 Министерство на 
икономиката  

Калин Маринов заместник  главен 
директор на Главна 
дирекция „Европейски 
фондове за 
конкурентоспособност” 

титуляр k.marinov@mi.government.bg 

 Министерство на 
икономиката  

Стефан Попов началник на отдел 
„Мониторинг и 
финансово 
управление”, ГД 
„Европейски фондове 
за конкурентоспособност” 

заместник s.popov@mi.government.bg 

3 Министерство на 
икономиката  

Силвана 
Любенова 

директор на дирекция 
„Техническа 
хармонизация и 
политика за 
потребителите” 

титуляр s.lubenova@mi.government.bg 

 Министерство на 
икономиката  

Гергана Иванова началник на отдел 
„Обща координация по 
въпросите на ЕС”,  
дирекция „ТХПП” 

заместник g.ivanova@mi.government.bg 

4 Министерство на 
икономиката  

Ивайло 
Грънчаров 

началник отдел 
„Политика за МСП“, 
дирекция 
„Икономически 
политики за 
насърчаване на МСП” 

титуляр i.grancharov@mi.government.bg 

 Министерство на 
икономиката  

Елена 
Пищовколева 

началник отдел 
„Насърчаване на 
инвестициите и 
инвестиционни 
проекти“,  
„Икономически 
политики за 
насърчаване на МСП” 

заместник e.pishtovkoleva@mi.government.b
g 

5 Министерство на 
икономиката  

Дияна 
Найденова 

директор на дирекция 
„Външноикономическа 
политика” 

титуляр d.naidenova@mi.government.bg 

 Министерство на 
икономиката  

Симонета 
Бонева 

началник отдел 
„Търговски механизми”, 
дирекция 
„Външноикономическа 
политика” 

заместник s.boneva@mi.government.bg 

6 Министерство на 
икономиката  

Лъчезар Борисов началник на отдел, 
дирекция 
„Индустриални 
отношения и 
управление на 

титуляр l.borisov@mi.government.bg 
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държавното участие” 

 Министерство на 
икономиката  

Соня Йочева гл. експерт в дирекция 
„Индустриални 
отношения и 
управление на 
държавното участие” 

заместник s.yocheva@mi.government.bg 

7 Министерство на 
енергетиката 

Антон Павлов заместник-министър титуляр a.pavlov@me.government.bg 

 Министерство на 
енергетиката 

Венета Цветкова и.д. директор на 
дирекция „Управление 
на програми и проекти“ 

заместник v.tzvetkova@me.government.bg 

8 Министерство на 
туризма  

Божидара 
Михайлова 

главен експерт, 
дирекция „Програми и 
проекти в туризма” 

титуляр b.mihailova@tourism.government.bg 

 Министерство на 
туризма  

 

Георги 
Мутафчиев 

главен експерт, 
дирекция „Програми и 
проекти в туризма” 

заместник g.mutafchiev@tourism.government.bg 

9 Министeрство на 
финансите  
ОП "Административен 
капацитет” 

Пролетка 
Радонова 

с.д. директор на 
дирекция „Оперативна 
програма 
„Административен 
капацитет”  

титуляр p.radonova@minfin.bg 

 Министeрство на 
финансите  
ОП "Административен 
капацитет” 

Калоян Митев и.д. началник отдел 
МФУ,  дирекция 
„Оперативна програма 
„Административен 
капацитет” 

заместник k.mitev@minfin.bg 

10 Министeрство на 
финансите  

 

Боряна Иванова  държавен експерт в 
дирекция 
„Икономическа и 
финансова политика” 

титуляр b.ivanova@minfin.bg 

 Министeрство на 
финансите   

 

Михаила 
Ярлийска 

старши експерт,  
дирекция 
„Икономическа и 
финансова политика” 

заместник m.yarliyska@minfin.bg 

11 Министерство на 
регионалното 
развитие и 
благоустройството 

Деница 
Николова 

Зам.-министър  и 
ръководител на УО на 
ОП „Регионално 
развитие”  

титуляр DNikolova@mrrb.government.bg 

 Министерство на 
регионалното 
развитие и 
благоустройството 

Ася Станкова и.д. главен директор на 
ГД  „Програмиране на 
регионалното развитие” 

заместник aagova@mrrb.government.bg 

 Министерство на 
регионалното 
развитие и 
благоустройството 

Грета Димитрова зам. главен директор на 
ГД  „Програмиране на 
регионалното развитие” 

заместник GDimitrova@mrrb.government.bg 

12 Министерство на 
транспорта, 
информационните 
технологии и 
съобщенията 

Галина Василева директор на дирекция 
„Координация на 
програми и проекти" 

титуляр GVassileva@mtitc.government.bg 

 Министерство на 
транспорта, 
информационните 
технологии и 
съобщенията 

Василка Стоева началник на отдел 
"Финансово 
управление", дирекция 
„Координация на 
програми и проекти" 

заместник VPortokalska@mtitc.government.bg 

13 Министерство на 
транспорта, 

Тотка Чернаева началник на отдел 
"Европейски програми и 

титуляр tchernaeva@mtitc.government.bg 
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информационните 
технологии и 
съобщенията 

проекти“, дирекция 
„Информационни 
технологии и 
електронно 
управление“ 

 Министерство на 
транспорта, 
информационните 
технологии и 
съобщенията 

Даниела Пешева държавен експерт, 
отдел "Европейски 
програми и проекти“, 
дирекция „ИТ 
технологии и ЕУ“ 

заместник dpesheva@daits.government.bg 

14 Министерство на 
труда и социалната 
политика 

Гергана 
Колешанска-
Дамянова 

за главен директор на 
ГД „Европейски 
фондове, 
международни 
програми и проекти” 

титуляр gergana.koleshanska@mlsp.gover
nment.bg  

 Министерство на 
труда и социалната 
политика 

Васил Асенов главен експерт,  ГД 
"Европейски фондове, 
международни 
програми и проекти" 

заместник v.asenov@mlsp.government.bg 

15 Министерство на 
околната среда и 
водите 

Яна Георгиева  главен директор на ГД 
„Оперативна програма 
„Околна среда” 

титуляр yageorgieva@moew.government.bg 

 Министерство на 
околната среда и 
водите 

Гергана 
Грозданова 

началник отдел 
„Мониторинг“, ГД 
„Оперативна програма 
„Околна среда” 

заместник  ggrozdanova@moew.government.
bg 

16 Министерство на 
земеделието и 
храните 

Антон Аспарухов директор на дирекция 
"Развитие на селските 
райони" 

титуляр AVAsparuhov@mzh.government.bg 

 Министерство на 
земеделието и 
храните 

Милен Кръстев старши експерт, 
дирекция "Развитие на 
селските райони" 

заместник MKrastev@mzh.government.bg 

17 Изпълнителна 
агенция за рибарство 
и аквакултури 

Красимира 
Данкова 

главен експерт, 
дирекция „Структурни 
фондове по рибарство” 

титуляр krasimira.dankova@iara.governm
ent.bg 

 Изпълнителна 
агенция за рибарство 
и аквакултури 

Десислава 
Георгиева 

младши експерт, 
дирекция „„Структурни 
фондове по рибарство” 

заместник desislava.georgieva@iara.government.
bg 

18 Администрация на 
Министерския съвет  

Радослава 
Павлова 

държавен експерт, 
дирекция „Координация 
по въпросите на ЕС” 

титуляр r.pavlova@government.bg 

 Администрация на 
Министерския съвет  

Валентина 
Стоянова 

главен експерт, 
дирекция „Координация 
по въпросите на ЕС” 

заместник v.stoyanova@government.bg 

19 Администрация на 
Министерския съвет  

Надежда Гогова 
държавен експерт,  
дирекция 
"Икономическа и 
социална политика" 

титуляр n.gogova@government.bg 

 Администрация на 
Министерския съвет  

Владимир Русев 
главен експерт, 
дирекция 
„Икономическа и 
социална политика” 

заместник v.rusev@government.bg 

20 Администрация на 
Министерския съвет 
ОП "Техническа 
помощ" 

Ирена 
Първанова 

директор на дирекция 
„Оперативна програма 
„Техническа помощ” 

титуляр i.parvanova@government.bg 

 Администрация на 
Министерския съвет 
ОП "Техническа 
помощ" 

Атанас Атанасов старши сътрудник,  
дирекция „Оперативна 
програма „Техническа 
помощ” 

заместник a.atanasov@government.bg 

 

21 Администрация на Николай Йонов началник на отдел титуляр n.yonov@government.bg 
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Министерския съвет  „Програми, 
финансирани от ЕФРР 
и КФ на ЕС”, дирекция 
„Мониторинг на 
средствата от ЕС” 

 Администрация на 
Министерския съвет  

Валентина 
Сотирова 

главен експерт в 
дирекция „Мониторинг 
на средствата от ЕС” 

заместник v.sotirova@government.bg 

22 Администрация на 
Министерския съвет  

Добринка 
Кръстева 

Секретар на Съвета за 
координация при 
управление на 
средствата от ЕС и 
директор на дирекция 
"Програмиране на 
средствата от ЕС" 

титуляр d.krasteva@government.bg 

 Администрация на 
Министерския съвет  

Вера Маркова главен експерт,  
дирекция 
"Програмиране на 
средствата от ЕС" 

заместник v.markova@government.bg 

23 Администрация на 
Министерския съвет  

Малина Крумова  директор на дирекция 
„Системи за 
управление на 
средствата от ЕС”  

титуляр m.krumova@government.bg 

 Администрация на 
Министерския съвет  

Георги Стратиев старши експерт в 
дирекция „Системи за 
управление на 
средствата от ЕС” 

заместник g.stratiev@government.bg 

24 ИАНМСП Мариета 
Захариева 

изпълнителен директор титуляр Marieta.Zaharieva@sme.governm
ent.bg 

 ИАНМСП Станислав 
Ангелов 

 заместник s.angelov@sme.government.bg 

25 Министерство на 
образованието и 
науката 

проф. Костадин 
Костадинов 

заместник-министър титуляр kostadinov@mon.bg 

 Министерство на 
образованието и 
науката 

Геновева 
Жечева 

Директор на дирекция 
„Наука“  

заместник g.jecheva@mon.bg 

26 Българска академия 
на науките 

проф. Стефан 
Хаджитодоров 

съветник на 
Председателя на БАН 

титуляр sthadj@bas.bg 

 Българска академия 
на науките 

проф. Митко 
Димитров 

директор на Института 
за икономически 
изследвания към БАН 

заместник m.dimitrov@iki.bas.bg 

27 Патентно ведомство 
на Република 
България 

Йовка Цачева главен секретар титуляр jtsacheva@bpo.bg 

 Патентно ведомство 
на Република 
България 

Валя Бабалева държавен експерт в 
дирекция „Изобретения, 
полезни модели и 
промишлен дизайн“ 

заместник vbabaleva@bpo.bg 

28 Български институт за 
стандартизация 

Ивелин Буров председател на УС титуляр ivelin.burov@bds-bg.org 

 Български институт за 
стандартизация 

Ирен Дабижева изпълнителен директор заместник iren.dabijeva@bds-bg.org 

29 ДАМТН Виолина 
Панайотова 

началник отдел 
„Планиране, 
координация и контрол“ 
в дирекция  „ПКРОС” 

титуляр Violina.Panayotova@damtn.gover
nment.bg 

 ДАМТН Кристина директор на дирекция заместник Kristina.Petkova@damtn.governm
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Петкова „ПКРОС” ent.bg 

30 Агенция за устойчиво 
енергийно развитие 

Людмил 
Костадинов 

главен експерт в ГД 
„Координация и 
управление на 
енергийната 
ефективност и ВЕИ“ 

титуляр l.kostadinov@SEEA.government.bg 

 Агенция за устойчиво 
енергийно развитие 

Огнян Марковски главен експерт в ГД 
"Координация и 
управление на 
енергийната 
ефективност и ВЕИ“ 

заместник o.markovski@SEEA.government.bg 

31 Българска агенция за 
инвестиции 

Стамен Янев изпълнителен директор титуляр s.yanev@investbg.government.bg 

 Българска агенция за 
инвестиции 

Петър Пенчев директор на дирекция 
СИО 

заместник p.penchev@investbg.government.bg 

32 ИА „ЕСМИС” Васил Василев директор на дирекция 
"Развитие на 
комуникационни и 
информационни 
системи“ 

титуляр v.vasilev@esmis.government.bg 

 ИА „ЕСМИС” Калин Шутилов и.д. началник на отдел 
"Проекти в 
информационните 
технологии" 

заместник kshutilov@esmis.government.bg 

33 Национално 
сдружение на 
общините в 
Република България 

Емил 
Кабаиванов 

кмет на община 
Карлово 

титуляр namrb@namrb.org 

 Национално 
сдружение на 
общините в 
Република България 

Айхан Хашимов кмет на община 
Лозница 

заместник namrb@namrb.org 

34 Регионален съвет за 
развитие на 
Северозападен район 

Ивайло Петров областен управител на 
област  Монтана 

титуляр oblastmont@montanabg.org 

 Регионален съвет за 
развитие на 
Северозападен район 

Ваньо Костин кмет на община 
Чупрене 

заместник ob_chuprene@abv.bg 

35 Регионален съвет за 
развитие на 
Североизточен район 

Светлин Бонев областен управител на 
област Търговище 

титуляр oblast@tg.government.bg 

 Регионален съвет за 
развитие на 
Североизточен район 

Красимир Мирев кмет на община 
Търговище 

заместник mirev.k@targovishte.bg 

36 Регионален съвет за 
развитие на Северен 
Централен Район 

проф. д-р Пенчо 
Пенчев 

областен управител на 
област Велико Търново 

титуляр governor@vt.e-gov.bg 

 Регионален съвет за 
развитие на Северен 
Централен Район 

Денчо Бояджиев кмет на община 
Разград 

заместник kmet@razgrad.bg 

37 Регионален съвет за 
развитие на 
Югоизточен район  

Вълчо Чолаков областен управител на 
област Бургас 

титуляр upravitel@bsregion.org 

 Регионален съвет за 
развитие на 
Югоизточен район 

Георги Лапчев кмет на община Царево заместник tsarevo@dir.bg 

38 Регионален съвет за 
развитие на Южен 
Централен район 

Трендафил 
Величков 

областен управител на 
област Пазарджик 

титуляр secretary@pz.government.bg 
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 Регионален съвет за 
развитие на Южен 
Централен район 

арх. Илко 
Николов  

Председател на 
Общински съвет 
Пловдив 

Заместник 

 

i_nikolov@plovdiv.bg 

39 Регионален съвет за 
развитие на 
Югозападен район 

Веселин Пенев областен управител на 
област София 

титуляр oblast@sf.government.bg 

 Регионален съвет за 
развитие на 
Югозападен район 

Валери 
Йорданов 

 кмет на район Витоша заместник vitosha@sofia.bg 

40 Българска търговско-
промишлена палата 

Цветан 
Симеонов 

председател на 
Управителния съвет 

титуляр simeonov@bcci.bg 

 Българска търговско-
промишлена палата 

Беата Папазова съветник по 
европейските въпроси и 
проекти 

заместник b.papazova@bcci.bg 

41 Българска стопанска 
камара 

Камен Колев заместник-председател титуляр kamen@bia-bg.com 

 Българска стопанска 
камара 

Силвия 
Тодорова 

директор 
"Индустриално 
развитие" 

заместник silvia@bia-bg.com 

42 Конфедерация на 
работодателите и 
индустриалците в 
България 

Камен Колчев член на УС на КРИБ титуляр kolchev@elana.net 

 Конфедерация на 
работодателите и 
индустриалците в 
България 

Ангелина 
Добрева  

експерт на КРИБ заместник a.dobreva@addproekti.com 

43 Асоциация на 
индустриалния 
капитал в България 

Румен Радев заместник- 
председател на УС 

титуляр bica@bica-bg.org 

 Асоциация на 
индустриалния 
капитал в България 

Виолин Ненов експерт  заместник bica@bica-bg.org 

44 Конфедерация на 
труда "Подкрепа" 

Александър 
Загоров 

конфедерален секретар титуляр zagorov@podkrepa.org 

 Конфедерация на 
труда "Подкрепа" 

Кирил Бинев главен експерт заместник binev@podkrepa.org 

45 Конфедерация на 
независимите 
синдикати в България 

Николай Ненков  вицепрезидент титуляр nnenkov@citub.net 

 Конфедерация на 
независимите 
синдикати в България 

Надежда 
Даскалова 

заместник директор на 
Института за 
синдикални и социални 
изследвания 

заместник ndaskalova@citub.net 

46 Национално 
представени 
организации на и за 
хора с увреждания - 

Съюз на слепите в 
България 

Васил Долапчиев председател на съюза 
на слепите в България 

титуляр dolapchiev@sofianet.net 

 Съюз на инвалидите 
в България 

Красимир Коцев председател на съюза 
на инвалидите в 
България 

заместник udpb@abv.bg 

 

Наблюдатели с право на съвещателен глас 

47 Ръководител на 
одитния орган 

Людмила 
Рангелова 

изпълнителен директор  
на Изпълнителна 
агенция   „Одит на 

наблюдател l.rangelova@minfin.bg 
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средствата от ЕС” 

 Одитен орган Иван Панчев държавен одитор в 
дирекция „Одитни 
дейности” 

заместник i.panchev@minfin.bg 

48 Министерство на 
финансите - 
Сертифициращ 
орган 

Мануела 
Милошева 

с.д. директор на  
дирекция „Национален 
фонд” 

наблюдател m.milosheva@minfin.bg 

 Министерство на 
финансите - 
Сертифициращ 
орган 

Василка 
Костадинова 

началник отдел 
„Сертификация и 
финансово управление 
на ЕФРР“, дирекция 
„Национален фонд” 

заместник v.kostadinova@minfin.bg 

49 Европейска комисия Представител на 
ГД „Регионална и 
урбанистична 
политика“ 

ГД „Регионална и 
урбанистична политика“ 

наблюдател  

50 Национален 
статистически 
институт 

Ваня Желева началник на отдел 
НИРД, иновации и 
информационно 
общество” 

наблюдател VJeleva@nsi.bg 

 Национален 
статистически 
институт 

Мария Гергова началник на отдел 
“Бизнес тенденции и 
туризъм” 

заместник mgergova@nsi.bg 

51 Агенция по 
заетостта 

Валентина 
Георгиева 

и.д. изпълнителен 
директор  

наблюдател VGeorgieva@az.government.bg 

 Агенция по 
заетостта 

Стефан 
Данаилов 

Главен експерт в ГД 
„Европейски фондове и 
международни проекти” 

заместник SDanailov@az.government.bg 

52 Агенция по 
обществени поръчки 

Петя Николова главен експерт  наблюдател и 
експерт по 
хоризонтални 
въпроси 
„Обществени 
поръчки” 

p.nikolova@aop.bg 

 Агенция по 
обществени поръчки 

Валерия Нацева-
Методиева 

главен експерт  заместник v.metodieva@aop.bg 

53 Комисия за защита 
на конкуренцията 

Силвия Зарева държавен експерт, 
дирекция „Антитръст и 
концентрации“ 

наблюдател szareva@cpc.bg 

 Комисия за защита 
на конкуренцията 

Мина Пешева-
Стойкова 

държавен експерт, 
дирекция „Антитръст и 
концентрации“ 

заместник mpesheva@cpc.bg 

54 Министерство на 
финансите 

Лидия Атева началник на отдел 
"Методология, 
наблюдение и 
координация на 
държавните помощи", 
дирекция „Държавни 
помощи и реален 
сектор” 

наблюдател и 
експерт по 
хоризонтални 
въпроси 
„Конкуренция-
държавни 
помощи” 

l.ateva@minfin.bg 

 Министерство на 
финансите 

Маргарита 
Борисова 

държавен експерт, 
отдел "Методология, 
наблюдение и 
координация на 
държавните помощи", 
дирекция „Държавни 
помощи и реален 
сектор” 

заместник  m.borisova@minfin.bg 

55 Министерство на Ирина Иванова началник на отдел наблюдател, i.ivanova@mlsp.government.bg 
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труда и социалната 
политика 

„Демографска 
политика” 

експерт по 
хоризонтални 
въпроси 
„Равни 
възможности” 

56 Министерство на 
околната среда и 
водите-  

Мария Неделчева главен експерт, 
дирекция „Политики по 
околната среда” 

 

наблюдател и 
експерт по 
хоризонтални 
въпроси 
„Устойчиво 
развитие” 

mnedelcheva@moew.government.bg 

 Министерство на 
околната среда и 
водите  

Михаела 
Люцканова 

младши експерт,, 
дирекция „Политики по 
околната среда” 

заместник - 
експерт по 
хоризонтални 
въпроси 
„Устойчиво 
развитие” 

mlyutskanova@moew.government.bg 

57 Фондация 
„Етнопалитра” – 
експерт по 
хоризонтални 
въпроси „Равни 
възможности” 

Пепа Илиева председател на УС наблюдател etnopalitra@abv.bg 

 Асоциация за 
стратегическо 
управление „Делфи”- 

експерт по 
хоризонтални 
въпроси „Равни 
възможности” 

Апостол Стойчев председател на УС заместник aps@abv.bg 

58 “ГИС –Трансфер 
Център“  – 
експерт по 
хоризонтални 
въпроси 
„Конкуренция” 

Костадин  
Костадинов 

председател наблюдател kostadinov@gis-tc.org 

 Българска 
ассоциация на 
управленските 
консултантски 
организации 
(БАУКО) –  
експерт по 
хоризонтални 
въпроси 
„Конкуренция” 

Екатерина 
Игнатова-
Тодорова 

председател на УС заместник ekignatova@abv.bg 

59 Сдружение 
„Екофорум за 
устойчиво развитие“- 
експерт по 
хоризонтални 
въпроси „Устойчиво 
развитие” 

Тенчо Бъчваров представител на 
Сдружение „Екофорум 
за устойчиво развитие“ 

наблюдател info@esd-bg.org 

 Сдружение „Агенция 
икономическо 
развитие и 
инвестиции-
Силистра“ - експерт 
по хоризонтални 
въпроси „Устойчиво 
развитие” 

Веселин Андреев представител на 
Сдружение „Агенция 
икономическо развитие 
и инвестиции-
Силистра“ 

 

заместник airiss@abv.bg 
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60 Сдружение 
„Организация за 
научно практическо 
развитие на 
студентите“- експерт 
по хоризонтални 
въпроси в област 
„Други” 

Красимир Петков представител на 
Сдружение 
„Организация за научно 
практическо развитие 
на студентите“ 

наблюдател k.petkov@onprs.eu 

 


