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СЪСТАВ 

НА КОМИТЕТА ЗА НАБЛЮДЕНИЕ НА ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА 

„ОКОЛНА СРЕДА 2014-2020” г. 

(съгласно Заповед No РД-ОП-33/06.04.2017 г. на министъра на околната среда и водите) 
 

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: 

Яна Георгиева - главен директор на главна дирекция „Оперативна програма „Околна 

среда”и ръководител на Управляващия орган на ОПОС 2014-2020 г.  

  

ЧЛЕНОВЕ: 

Мария Лазарова - заместник-главен директор на главна дирекция „Оперативна програма 

„Околна среда”; 

Резервен член: Цонка Дрянкова - заместник-главен директор на главна дирекция 

„Оперативна програма „Околна среда”; 

Резервен член: Гергана Грозданова – началник на отдел „Мониторинг“ в главна дирекция 

„Оперативна програма „Околна среда“; 

Резервен член: Добринка Караджова – Недкова – началник на отдел „Координация, 

комуникация и техническа помощ“ в главна дирекция „Оперативна програма „Околна 

среда“.  

 

Членове от Национално представителни организации на работниците и 

служителите на национално равнище: 

 

Конфедерация на независимите синдикати в България: 

Мартин Иванов – експерт в отдел „Икономическа и подоходна политика“, направление 

„Икономическа и подоходна политика“, Конфедерация на независимите синдикати в 

България; 

 
  

О П Е Р А Т И В Н А  П Р О Г Р А М А  
“ О К О Л Н А  С Р Е Д А  2 0 1 4  –  2 0 2 0  г . ”  
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и инвестиционни 

фондове 
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Резервен член: Росица Михалева - еколог в „ТЕЦ Марица изток 2“. 

 

Конфедерация на труда „Подкрепа”: 

Александър Загоров – конфедерален секретар Конфедерация на труда „Подкрепа”; 

Резервен член: Петя Богатинова - Конфедерация на труда „Подкрепа”; 

Резервен член: Борислава Методиева - Конфедерация на труда „Подкрепа”; 

Резервен член: Огнян Димов -  Конфедерация на труда „Подкрепа”. 

 

Национално представителни организации на работодателите на национално равнище 

 

Българска стопанска камара: 

Илиана Павлова - Българска стопанска камара; 

Резервен член: Диана Проданова- Българска стопанска камара; 

Резервен член: Добри Митрев - Българска стопанска камара; 

Резервен член: Ангел Престойски - Българска стопанска камара. 

 

Българска търговско-промишлена палата: 

Красимир Дачев - член на УС на Българска търговско-промишлена палата; 

Резервен член:  г-жа Беата Папазова - съветник по европейска интеграция и проекти в 

Българска търговско-промишлена палата. 

 

Конфедерация на работодателите и индустриалците в България: 

Елица Пешева – програмен директор в Конфедерация на работодателите и 

индустриалците в България; 

Резервен член: Иван Захариев - Конфедерация на работодателите и индустриалците в 

България. 

 

Асоциация на индустриалния капитал в България: 

Иван Иванов - експерт в Асоциация на индустриалния капитал в България; 

Резервен член: Адриана Георгиева- заместник- експерт в Асоциация на индустриалния 

капитал в България; 

Резервен член: доц. д-р Тонко Петков- експерт в Асоциация на индустриалния капитал в 

България; 

Резервен член: Виолина Васова - експерт в Асоциация на индустриалния капитал в 

България. 

 

Съюз за стопанска инициатива: 
(към момента не са определени представители в комитета) 

 

Членове от Национално сдружение на общините в Република България: 

Донка Михайлова – заместник-председател на УС на Национално сдружение на 

общините в Република България и кмет на община Троян;  

Резервен член: Хасан Азис – заместник - председател на УС на Национално сдружение на 

общините в Република България и кмет на община Кърджали;  

Резервен член: Галина Стоянова – член на КС на Национално сдружение на общините в 

Република България и кмет на община Казанлък;  
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Резервен член: Емил Савов – заместник-изпълнителен директор на Национално сдружение 

на общините в Република България“.  

 

Регионален съвет за развитие на Северозападен район: 

Огнян Асенов - областен управител на област Видин и представител на Регионалния 

съвет за развитие на СЗР за планиране;  

Резервен член: Георг Спартански – кмет на община Плевен и представител на Регионалния 

съвет за развитие на СЗР за планиране; 

Резервен член: Калин Каменов – кмет на община Враца и представител на Регионалния 

съвет за развитие на СЗР за планиране; 

Резервен член: Пенка Пенкова – кмет на община Лом и представител на Регионалния съвет 

за развитие на СЗР за планиране. 

 

Регионален съвет за развитие на Северен централен район: 

Таня Христова – кмет на община Габрово и представител на Регионалния съвет за 

развитие на СЦР за планиране; 

Резервен член: д-р Димитър Стефанов - кмет на община Тутракан и представител на 

Регионалния съвет за развитие на СЦР за планиране. 

 

Регионален съвет за развитие на Североизточен район: 

Резервен член: Любомир Христов – кмет на община Шумен и представител на 

Регионалния съвет за развитие на СИР за планиране. 

Резервен член: Иван Портних -  кмет на община Варна и представител на Регионалния 

съвет за развитие на СИР за планиране; 

Резервен член: Дарин Димитров – кмет на община Търговище и представител на 

Регионалния съвет за развитие на СИР за планиране.  

 

Регионален съвет за развитие на Югоизточен район: 

Димитър Николов - кмет на община Бургас и представител на Регионалния съвет за 

развитие на ЮИР за планиране; 

Резервен член: Живко Тодоров - кмет на община Стара Загора и представител на 

Регионалния съвет за развитие на ЮИР за планиране. 

 

Регионален съвет за развитие на Южен централен район: 

Иван Тотев – кмет на община Пловдив и представител на Регионалния съвет за развитие 

на ЮЦР за планиране; 

Резервен член: Момчил Караиванов – вр. и.д. областен управител на област Смолян и 

представител на Регионалния съвет за развитие на ЮЦР за планиране; 

Резервен член: Атанас Калчев - кмет на община Кричим и представител на Регионалния 

съвет за развитие на ЮЦР за планиране. 
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Регионален съвет за развитие на Югозападен район: 

Валери Сарандев - областен управител на област Благоевград и представител на 

Регионалния съвет за развитие на ЮЗР за планиране;  

Резервен член: Трайко Младенов - кмет на община Костинброд и представител на 

Регионалния съвет за развитие на ЮЗР за планиране; 

Резервен член: Георги Икономов - кмет на община Банско и представител на Регионалния 

съвет за развитие на ЮЗР за планиране. 

 

Членове, представители на академичната общност: 

Чл.-кор. Проф. Костадин Ганев - заместник- председател на Българска академия на 

науките; 

Резервен член: проф. д-р Мартин Банов - заместник-директор на Институт по почвознание, 

агротехнологии и защита на растенията „Никола Пушкаров“, Селскостопанска академия; 

Резервен член: проф. д-р Иван  Илиев - ректор на Лесотехнически университет. 

 

Представители на национално представителните организации на и за хората с 

увреждания, признати от Министерски съвет: 

Петър Велчев – председател на Съюза на военноинвалидите и военнопострадалите, 

Национален съвет за интеграция на хората с увреждания; 

Резервен член: Светослав Чернев – президент на Национална организация „Малки 

български хора“, Национален съвет за интеграция на хората с увреждания; 

Резервен член: Виолета Антонова - председател на Българска асоциация за невромускулни 

заболявания; 

Резервен член: Светла Алексиева – председател на Българска асоциация „Диабет“, 

Национален съвет за интеграция на хората с увреждания. 

 

Представители на юридически лица с нестопанска цел (ЮЛНЦ) за 

общественополезна дейност: 

 

Организации, работещи в сферата на равенство между мъжете и жените, 

недискриминацията и равните възможности: 

Георги Йотов – председател на Управителния съвет на „Сдружение за социална подкрепа 

и развитие и бизнес реализация на личността – Диона“ – гр. Враца. 

 

Организации, работещи в сферата на социалното включване и интегрирането на 

маргинализираните групи: 

Стефан Савов – Сдружение „Организация за научно практическо развитие на 

студентите“; 

Резервен член: Красимир Петков – Сдружение „Организация за научно практическо 

развитие на студентите“. 
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ЮЛНЦ, които имат отношение към мерките, които ще се финансират по 

оперативната програма: 

Веселина Георгиева – член на Българска асоциация на консултантите по европейски 

програми (БАКЕП); 

Резервен член: Теодора Павлова - член на Управителния съвет на Българска асоциация 

на консултантите по европейски програми (БАКЕП). 

 

Екологични организации: 

Магдалена Лисева -  председател на Надзорния съвет на сдружение „Коалиция за 

устойчиво развитие“; 

Резервен член: Иван Димитров - заместник- председател на Експертния съвет на 

Гражданско сдружение „Хармония“; 

Резервен член: Катерина Раковска - координатор на програма „Защитени територии и 

Натура 2000“ в сдружение „ВВФ- Световен фонд за дивата природа, Дунавско- 

карпатска програма- България“. 

 

Организации, работещи в сферата на образованието, науката и културата: 

Павлина Иванова - председател на УС на "Асоциация на докторантите в България"; 

Резервен член: Надежда Кехайова - експерт връзки с обществеността; 

Резервен член: Василена Кръстева – зам.-председател на УС на "Асоциация на 

докторантите в България". 

 

Администрация на Министерския съвет: 

Добринка Кръстева – началник на отдел „Наблюдение и анализ“; 

Резервен член: Венета Манова - държавен експерт в отдел „Наблюдение и анализ“, 

дирекция „Централно координационно звено“; 

Резервен член: Ангел Сираков - държавен експерт в отдел „Наблюдение и анализ“, 

дирекция „Централно координационно звено“. 
 

Петя Василева – директор на дирекция „Координация по въпросите на Европейския 

съюз”; 

Резервен член: Денница Свинарова - държавен експерт в дирекция „Координация по 

въпросите на Европейския съюз”; 

Резервен член: Цветан Владиков - държавен експерт в дирекция „Координация по 

въпросите на Европейския съюз”. 
 

Мариета Немска – директор на дирекция „Икономическа и социална политика”; 

Резервен член: Лора Каменова – държавен експерт в дирекция „Икономическа и 

социална политика”; 

Резервен член: Георги Йончев - държавен експерт в дирекция “Икономическа и 

социална политика”. 
 

Даниела Николова - държавен експерт в Секретариата на Националния съвет за 

сътрудничество по етническите и интеграционните въпроси; 

Резервен член: Никола Петков – главен експерт в Секретариата на Националния съвет за 

сътрудничество по етническите и интеграционните въпроси; 
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 Министерство на финансите: 

Весела Данева - директор на дирекция „Държавни помощи и реален сектор“; 

Резервен член: Мария Веселинова - началник на отдел „Публично финансиране на 

реалния сектор и и държавни помощи в чувствителни отрасли”, дирекция „Държавни 

помощи и реален сектор“; 

Резервен член: Румен Тушев - държавен експерт в отдел „Публично финансиране на 

реалния сектор и държавни помощи в чувствителни отрасли“, дирекция „Държавни 

помощи и реален сектор“; 

Резервен член: Мирослава Савова - главен експерт в дирекция „Държавни помощи и 

реален сектор“. 

 

Ирен Русинова-Димитрова – с.д. директор на дирекция „Икономическа и финансова 

политика“; 

Резервен член: Станислав Стефанов - главен експерт в отдел „Национални стратегии и 

програми за развитие", дирекция „Икономическа и финансова политика“. 

Резервен член: Илиана Лазарова – главен експерт в дирекция „Икономическа и 

финансова политика“. 

 

Управляващ орган на оперативна програма „Добро управление“: 

Ирена Първанова – директор на дирекция „Добро управление“ и Ръководител на 

Управляващия орган на оперативна програма „Добро управление"; 

Резервен член: Стефка Порова – младши експерт в отдел „Програмиране и договаряне“, 

дирекция „Добро управление“; 

Резервен член: Мария Христова – държавен експерт в отдел „Програмиране и 

договаряне“, дирекция „Добро управление“. 

 

Министерство на регионалното развитие и благоустройството: 

 

Валентина Върбева – заместник-министър на регионалното развитие и 

благоустройството и Ръководител на УО на Оперативна програма „Региони в растеж“ 

2014-2020 г.; 

Резервен член: Грета Димитрова - главен директор на Главна дирекция „Градско и 

регионално развитие”;  

Резервен член: Димчо Димов - главен експерт в отдел "Програмиране, оценка, 

информация и публичност" на Главна дирекция "Градско и регионално развитие". 

 

арх. Виолета Комитова – заместник-министър на регионалното развитие и 

благоустройството; 

Резервен член: Даниела Торлакова – Дали – главен експерт, дирекция „Благоустройство 

и геозащита“. 
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Управляващ орган на оперативна програма „Транспорт и транспортна  

инфраструктура“ 2014-2020 г., Министерство на транспорта, информационните 

технологии и съобщенията: 

инж. Галина Василева - директор на дирекция „Координация на програми и проекти” 

и ръководител на Управляващия орган на оперативна програма „Транспорт и 

транспортна инфраструктура“ 2014-2020 г.; 

Резервен член: Мартин Георгиев - началник на отдел „Програмиране“ в дирекция 

“Координация на програми и проекти”; 

Резервен член: Даниела Калайджийска - държавен експерт в отдел „Програмиране“, 

дирекция „Координация на програми и проекти”. 

 

 Управляващ орган на оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 

2014-2020 г. и оперативна програма „Инициатива за малки и средни предприятия“ 

2014- 2020 г., Министерство на икономиката: 

Ивелина Пенева – главен директор на Главна дирекция „Европейски фондове за 

конкурентоспособност”, УО на ОПИК и ОП ИМСП; 

Резервен член: Велина Попова - държавен експерт в отдел  „Програмиране, наблюдение 

и оценка на оперативната програма“, главна дирекция „Европейски фондове за 

конкурентоспособност“; 

Резервен член: Албена Мерачева – държавен експерт в отдел  „Програмиране, 

наблюдение и оценка на оперативната програма“, главна дирекция „Европейски 

фондове за конкурентоспособност“. 

 

 Управляващ орган на оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-

2020 г., Министерство на труда и социалната политика: 

Лилия Стоянович - главен директор на Главна дирекция „Европейски фондове, 

международни програми и проекти“; 

Резервен член: Ирина Иванова – главен експерт в отдел „Програмиране и планиране“, 

Главна дирекция „Европейски фондове, международни програми и проекти“; 

Резервен член: Галя Савова – държавен експерт в отдел „Верификация“, Главна 

дирекция „Европейски фондове, международни програми и проекти“. 

 

 Управляващ орган на оперативна програма „Наука и образование за интелигентен 

растеж“ 2014-2020 г., Министерство на образованието и науката: 

 Антония Доросиева - и. д. главен директор на Главна дирекция „Структурни фондове 

и международни образователни програми“; 

Резервен член: Иван Панчев – заместник- главен директор на Главна дирекция 

„Структурни фондове и международни образователни програми“; 

Резервен член: Радостина Колева – директор на дирекция „Държавна собственост и 

обществени поръчки". 

 

 Управляващ орган на Програма за морско дело и рибарство 2014- 2020 г.,  

Министерство на земеделието и храните: 

Проф. д-р Иван Палигоров - заместник-министър на земеделието и храните и 

ръководител на УО на ПМДР;  

Резервен член: Доротея Крачолова – директор на дирекция „Морско дело и рибарство“; 
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Резервен член: Николай Цанков - главен експерт в отдел „Програма за морско дело и 

рибарство“, дирекция „Морско дело и рибарство“;  

Резервен член: Антоанета Хюбнер - старши експерт в отдел „Програма за морско дело и 

рибарство“, дирекция „Морско дело и рибарство“. 

 

 Управляващ орган на Програма за развитие на селските райони 2014- 2020 г.,  

Министерство на земеделието и храните: 

 Антон Аспарухов – директор на дирекция „Развитие на селските райони”;  

Резервен член: Лидия Чакръкчиева - главен експерт в отдел „Околна среда и климат“, 

дирекция „Развитие на селските райони“; 

Резервен член: Соня Чехларова-Симеонова - главен експерт в отдел 

„Конкурентоспособност на земеделието“, дирекция „Развитие на селските райони“;  

Резервен член: Лилия Емилова - старши експерт в отдел „Околна среда и климат“, 

дирекция „Развитие на селските райони“. 

 

 Министерство на енергетиката: 

Александрина Димитрова – началник на отдел „Енергийна ефективност и 

възобновяема енергия“, дирекция „Енергийни стратегии и политики за устойчиво 

енергийно развитие“; 

Резервен член: Валентина Илиева - държавен експерт в отдел „Енергийна ефективност и 

възобновяема енергия“, дирекция „Енергийни стратегии и политики за устойчиво 

енергийно развитие“; 

Резервен член: Мария Минова - държавен експерт в отдел „Енергийна ефективност и 

възобновяема енергия“, дирекция „Енергийни стратегии и политики за устойчиво 

енергийно развитие“; 

Резервен член: Анна Камбурова - държавен експерт в отдел „Енергийна ефективност и 

възобновяема енергия“, дирекция „Енергийни стратегии и политики за устойчиво 

енергийно развитие“. 

 

 Министерство на здравеопазването: 

инж. Стойка Таскова – и.д. директор на дирекция „Международни дейности, проекти 

и програми“; 

Резервен член: Антоанета Димова - главен експерт в дирекция „Международни 

дейности, проекти и програми“. 

 

 Министерство на туризма: 

Милка Нанова - директор на дирекция "Програми и проекти в туризма"; 

Резервен член: Любомир Сираков- главен експерт в дирекция  "Програми и проекти в 

туризма". 

 

Министерство на вътрешните работи: 

Юлиян Грънчаров - началник на отдел „Международни проекти“ в Главна дирекция 

„Пожарна безопасност и защита на населението“, МВР; 

Резервен член: Марта Горанова – специалист в отдел „Международни проекти“ в Главна 

дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението“, МВР; 

Резервен член: Петя Тодорова – главен експерт в отдел „Международни проекти“ в 

Главна дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението“- МВР. 
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 Държавен фонд „Земеделие“: 

Атанас Добрев - заместник- изпълнителен директор на ДФ „Земеделие“; 

Резервен член: Живко Живков – заместник-изпълнителен директор в ДФ „Земеделие“; 

Резервен член: Павлина Шотарова – началник на отдел „Прилагане на мерки за развитие 

на икономиката в селските райони и горското стопанство“, дирекция „Договаряне“; 

Резервен член: Ваня Славянова – главен експерт в дирекция „Оторизация на плащанията 

по прилагане на мерки за развитие на селските райони“. 

 

 Изпълнителна агенция по горите: 

Д-р инж. Анна Петракиева - главен експерт в дирекция „Гори и лесовъдни дейности“; 

Резервен член: инж. Николай Василев - главен експерт в дирекция „Проекти и 

международни дейности; 

Резервен член: д-р инж. Елена Рафаилова – главен експерт в дирекция „Гори и 

лесовъдни дейности“.  

 

 Комисия за защита от дискриминация: 

Доц. д-р Ана Джумалиева - председател на Комисия за защита от дискриминация; 

Резервен член: д-р Баки Хюсеинов - зам.-председател на Комисия за защита от 

дискриминация. 

 

 Национален статистически институт: 

Петър Петров – главен експерт в отдел "Сметки в околната среда и енергетиката"; 

дирекция „Макроикономическа статистика”; 

Резервен член: Румен Руменов - държавен експерт в отдел "Сметки в околната среда и 

енергетиката", дирекция „Макроикономическа статистика”; 

Резервен член: Христина Миронова - младши експерт в отдел “Сметки в околната среда 

и енергетиката”, дирекция „Макроикономическа статистика”. 

 

 Агенция „Пътна инфраструктура“: 

инж. Пирин Пенчев - член на Управителния съвет на Агенция "Пътна 

инфраструктура"; 

Резервен член: инж. Ивайло Денчев - директор на дирекция „Поддържане на пътната 

инфраструктура“; 

Резервен член: инж. Ивета Колева - и. д. директор на дирекция "Изпълнение на проекти 

по ОП „Транспорт и транспортна инфраструктура 2014- 2020“; 

Резервен член: инж. Петя Нейчева, директор на дирекция "Управление стратегически 

инфраструктурни проекти”. 

 

Министерство на околната среда и водите: 

 

Мария Бабукчиева - началник на отдел "Управление на речните басейни", дирекция 

„Управление на водите”; 

Резервен член: Татяна Султанова – началник на отдел "Международни програми и 

проекти", дирекция „Координация по въпросите на Европейския съюз и международно 

сътрудничество”; 
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Резервен член: Мария Арангелова – държавен експерт в отдел „Управление на риска от 

наводнения“, дирекция „Управление на водите”; 

Резервен член: Мария Тодорова, старши експерт в отдел „Международни преговори и 

адаптация“, дирекция „Политика по изменение на климата“. 

Славея Стоянова - директор на дирекция „Управление на отпадъците и опазване на 

почвите”; 

Резервен член: Светлана Божковa - началник на отдел „Битови, биоразградими и 

строителни отпадъци“, дирекция „Управление на отпадъците и опазване на почвите”; 

Резервен член: Росица Карамфилова – началник на отдел „Стратегия и програми за 

околната среда“, дирекция „Политики по околна среда“. 

 

Росица Димова – Петрова – началник на отдел "Натура 2000", дирекция „Национална 

служба за защита на природата”; 

Резервен член: Геновева Господинова – държавен експерт в отдел "Натура 2000", 

дирекция “Национална служба за защита на природата”; 

Резервен член: Георги Михайлов - държавен експерт в дирекция „Опазване чистотата на 

въздуха“; 

Резервен член: Райна Георгиева – държавен експерт в отдел „Оценка на въздействието 

върху околната среда и екологична оценка“, дирекция „Превантивна дейност”. 

 

Предприятие за управление на дейностите по опазване на околна среда: 

Ренета Колева - изпълнителен директор; 

Резервен член: Светла Кирчева – главен експерт в дирекция „Финансиране на 

екологични проекти и дейности“; 

Резервен член: Димитрина Христова - главен експерт в дирекция „Финансиране на 

екологични проекти и дейности“; 

Резервен член: Михаела Габрашкова – директор на дирекция „Административно- 

правно и финансово обслужване“. 

 

Изпълнителна агенция по околна среда: 

Валери Серафимов - директор на дирекция „Мониторинг и оценка на околната среда“; 

Резервен член: Велчо Куюмджиев - началник на отдел „Мониторинг на водите“, 

дирекция „Мониторинг и оценка на околната среда“; 

Резервен член: Мадлена Станимирова - началник на отдел „Мониторинг на 

биологичното разнообразие, горските екосистеми и почвите“, дирекция „Мониторинг и 

оценка на околната среда“; 

Резервен член: Румяна Христова- младши експерт в отдел „Лаборатория за качество на 

водите“,  главна дирекция „Лабораторно- аналитична дейност“. 
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НАБЛЮДАТЕЛИ С ПРАВО НА СЪВЕЩАТЕЛЕН ГЛАС: 

 

 Изпълнителна агенция „Одит на средствата от ЕС”, Министерство на 

финансите: 

Людмила Рангелова – изпълнителен директор; 

Резервен член: Пенка Добрева – директор на дирекция „Одити на средствата по 

регионална политика“; 

Резервен член: Владислав Иванов – главен одитор в дирекция „Одити на средствата по 

регионална политика“. 

 

Сертифициращ орган - дирекция „Национален фонд“, Министерство на 

финансите: 

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

финансите; 

Резервен член: Весела Петрова – началник на отдел „Сертификация и финансово 

управление на Кохезионния фонд“, дирекция  „Национален фонд”, Министерство на 

финансите. 

 

Агенция по обществени поръчки: 

Валерия Методиева-Нацева - главен експерт в отдел „Методология, анализ и 

законодателство”, дирекция “Методология, анализ и контрол на обществените 

поръчки”; 

Резервен член: Георги Габровски - главен експерт в отдел „Контрол на договаранията, 

изключенията и измененията на договорите”, дирекция “Методология, анализ и контрол 

на обществените поръчки”. 

 

Звено за наблюдение, координация и контрол на дейността на Разплащателната 

агенция в Министерство на земеделието и храните: 

Силвия Георгиева - началник отдел на „Звено за наблюдение, координация и контрол 

на дейността на Разплащателната агенция“; 

Резервен член: Валентина Парапунова - главен експерт в „Звено за наблюдение, 

координация и контрол на дейността на Разплащателната агенция“; 

Резервен член: Нели Москова - старши експерт в „Звено за наблюдение, координация и 

контрол на дейността на Разплащателната агенция“. 

 

 

 В заседанията на Комитета за наблюдение като наблюдатели могат да участват и 

представител/и на Европейската комисия и представител/и на Европейската 

инвестиционна банка или на друга финансова институция. 


