
 

 
 
 
 

 
 
 

   
 

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ  
 

М и н и с т ъ р  н а  з е ме де ли е т о  и  х р а н и те  

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Васил Грудев – ръководител на Управляващия орган на Програмата 

за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г.  

СЕКРЕТАРИ: Милена Чирпанлиева – главен експерт, отдел „Лидер”, дирекция 

„Развитие на селските райони”; 

Петя Димитрова – главен експерт, отдел „Лидер”, дирекция „Развитие на селските 

райони”; 

Борислав Асенов - главен експерт, отдел „Лидер”, дирекция „Развитие на селските 

райони”, 

ЧЛЕНОВЕ: 

1. Стефан Спасов – началник на отдел „Лидер”, дирекция „Развитие на селските 

райони”, Програма за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г.; 

2. Стоян Котов – главен експерт, отдел „Програма за морско дело и рибарство”, 

дирекция „Морско дело и рибарство”, Програма за морско дело и рибарство за периода 2014-

2020 г.; 

3. Диана Трифонова – главен експерт, Главна дирекция „Европейски фондове за 

конкурентоспособност”, Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност” 2014-

2020 г.; 

4. Цонка Дрянкова – началник на отдел „Програмиране и планиране”, Главна 

дирекция „Оперативна програма Околна среда” 2014-2020 г.; 

5. Лилия Стоянович – главен директор на Главна дирекция „Европейски фондове, 

международни програми и проекти и ръководител на Управляващия орган на Оперативна 

програма „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020 г.; 

6. Цветана Герджикова – заместник главен директор на ГД СФМОП, Оперативна 

програма „Наука и образование за интелигентен растеж" 2014-2020 г.; 

7. Лозана Василева – заместник - изпълнителен директор на Държавен фонд 

„Земеделие”; 
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8. Валентина Зартова – председател на Комисията по регионална политика, устойчиво 

развитие и околна среда, Икономически и социален съвет; 

9. Малина Крумова – директор на дирекция „Централно координационно звено” в 

администрацията на Министерския съвет; 

10. Людмила Рангелова – изпълнителен директор на Изпълнителна агенция „Одит на 

средствата от Европейския съюз”, Министерство на финансите; 

11. Мануела Милошева – директор на дирекция „Национален фонд”, Министерство на 

финансите; 

12. Мария Гиева – заместник – председател на Постоянната комисия на Националното 

сдружение на общините в Република България по управление на Европейските фондове, 

Национално сдружение на общините в Република България; 

13. Даниела Васкова – държавен експерт, дирекция „Държавни помощи и регулации”, 

Министерство на земеделието и храните; 

14. Атанас Камбитов – кмет на община Благоевград, председател на Регионален съвет 

за развитие на Югозападен район; 

15. Вълчо Чолаков – областен управител на област Бургас, представител на Регионален 

съвет за развитие на Югоизточен район; 

16. Любомир Христов – кмет на община Шумен, представител на Регионалния съвет за 

развитие на Североизточен район; 

17. Стефко Бурджиев – Областен управител на област Русе, представител на 

Регионален съвет за развитие на Северен централен район; 

18. Огнян Ценков – кмет на община Видин, представител на Регионален съвет за 

развитие на Северозападен район;  

19. Красимир Даскалов – кмет на община Девин, представител на Регионален съвет за 

развитие на Южен централен район; 

20. Цанко Спасовски – сдружение „Асоциация Българска национална ЛИДЕР мрежа”. 

 

 

РЕЗЕРВНИ ЧЛЕНОВЕ: 

1. Камелия Никова – държавен експерт, отдел „Лидер”, дирекция „Развитие на 

селските райони”, Програма за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г.; 

2. Цветомира Стайкова – директор на дирекция ДПМРСР, Държавен фонд „Земеделие”; 

3.  Невин Мехмедова – директор на дирекция „Рибарство и аквакултури”, Държавен 

фонд „Земеделие”; 

4. Катя Костова – главен експерт, дирекция „Държавни помощи и регулации”, 

Министерство на земеделието и храните; 
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5.  Пенка Добрева – с. д. директор на дирекция „Одити на средствата по регионална 

политика”, Изпълнителна агенция „Одит на средствата от Европейския съюз”, Министерство 

на финансите; 

6.  Димитър Арнаудов – държавен одитор в дирекция „Одити на средствата по 

регионална политика”, Изпълнителна агенция „Одит на средствата от Европейския съюз”, 

Министерство на финансите; 

7. Ангел Сираков – държавен експерт, отдел „Наблюдение и анализ”, дирекция 

„Централно координационно звено” в администрацията на Министерския съвет; 

8. Соня Микова – държавен експерт, отдел „Наблюдение и анализ”, дирекция 

„Централно координационно звено” в администрацията на Министерския съвет; 

9.  Лъчезар Искров – член на Комисията по регионална политика, устойчиво развитие и 

околна среда, Икономически и социален съвет; 

10. Радион Букарев – ръководител сектор „Земеделие и гори”, община Троян, 

Национално сдружение на общините в Република България; 

11.  Симеон Петков – експерт в Националното сдружение на общините в 

Република България; 

12. Николай Цанков – главен експерт, отдел „Програмиране за морско дело и 

рибарство”, дирекция „Морско дело и рибарство”, Програма за морско дело и рибарство 

2014-2020 г.; 

13. Христина Бузова – старши експерт отдел „Програмиране за морско дело и 

рибарство”, дирекция „Морско дело и рибарство”, Програма за морско дело и рибарство 

2014-2020 г.; 

14. Ивайло Бойчев – държавен експерт, Главна дирекция „Европейски фондове за 

конкурентоспособност”, Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност” 2014-

2020 г.; 

15. Димитър Платников - старши експерт, Главна дирекция „Европейски фондове за 

конкурентоспособност”, Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност” 2014-

2020 г.; 

16. Василка Костадинова – началник на отдел, дирекция „Национален фонд”, 

Министерство на финансите; 

17. Десислава Стефанова – държавен експерт, отдел „Програмиране и планиране”, 

Главна дирекция „Оперативна програма Околна среда”; 

18. Несрин Рафетова – главен експерт в отдел „Мониторинг”, Главна дирекция 

„Оперативна програма Околна среда”; 

19. Надежда Огнянова – старши експерт в отдел „Предоставяне на безвъзмездна 

финансова помощ, в ГД ЕФМПП, Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 

2014-2020 г.; 
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20. Ташка Габровска – държавен експерт в отдел „Програмиране и планиране”,   в 

ГД ЕФМПП, Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020 г.; 

21. Веселина Тюфекчиева - държавен експерт, отдел „Програмиране и 

договаряне“, ГД СФМОП, Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен 

растеж" 2014-2020 г.; 

22. Ангел Ангелов - старши сътрудник УЕПП, ГД СФМОП, Оперативна програма 

„Наука и образование за интелигентен растеж" 2014-2020 г.; 

23. Димитър Иванов – Областен управителна област Ямбол, , представител на 

Регионален съвет за развитие на Югоизточен район; 

24. Татяна Петкова – Областен управител на област Сливен, , представител на 

Регионален съвет за развитие на Югоизточен район; 

25. Атанас Трендафилов – кмет на община Бяла, представител на Регионален съвет 

за развитие на Североизточен район; 

26. Мариян Жечев – кмет на община Шабла, представител на Регионален съвет за 

развитие на Североизточен район; 

27. Валентин Василев – кмет на община Разград, представител на Регионален 

съвет за развитие на Северен централен район; 

28. Юлиян Найденов – кмет на община Силистра, представител на Регионален 

съвет за развитие на Северен централен район; 

29. Борис Николов – кмет на община Белоградчик, представител на Регионален съвет 

за развитие на Северозападен район; 

30. Валерий Желязков – кмет на община Никопол, представител на Регионален 

съвет за развитие на Северозападен район; 

31. Емил Караиванов – кмет на община Асеновград, представител на Регионален 

съвет за развитие на Южен централен район; 

32. Емил Кабаиванов – кмет на община Карлово, представител на Регионален 

съвет за развитие на Южен централен район; 

33. Димитър Бръчков – кмет на община Петрич, представител на Регионален съвет 

за развитие на Югозападен район; 

34.  Методи Чимев – кмет на община Дупница, представител на Регионален съвет 

за развитие на Югозападен район; 

35. Лучко Македонски - сдружение „Асоциация Българска национална ЛИДЕР 

мрежа”; 

36. Мария Маринова - сдружение „Асоциация Българска национална ЛИДЕР 

мрежа”. 

 

  


