
Р Е П У Б Л И К А  Б Ъ Л Г А Р И Я  
Минис тър  на з емеделието ,  храните  и горите

З А П О В Е Д

София, 2020 г.

На основание чл. 7, ал. 6 от Постановление №  142 от 2019 г. на Министерския съвет за 
разработване на стратегическите и програмните документи на Република България за 
управление на средствата от фондовете на Европейския съюз за програмния период 2021-2027 
г. (ДВ, бр. 46 от 2019 г.) и във връзка с писмо с per. индекс № 03-14 от 17.01.2020 г. на МЗХГ 
от г-н Томислав Дончев - заместник министър-председател на Република България )г одобрен 
от министъра на земеделието, храните и горите доклад с per. индекс

НАРЕЖДАМ:

Определям състав н а Т ем атична работна група за  разработване на Стратегически 

план  за  развитие н а зем еделието и селските райони за програмен период 2021-2027 г., 
както следва:

I. ПРЕДСЕДАТЕЛ

Вергиния Кръстева - заместник-министър на земеделието, храните и горите

П. ЗАМЕСТНИК -  ПРЕДСЕДАТЕЛ

д-р Лозана Василева -  заместник-министър на земеделието, храните и горите и ръководител 
на Управляващия орган на Програмата за развитие на селските райони (2014-2020)

1П. ЧЛЕНОВЕ:

1. Соня Микова -  държавен експерт в дирекция „Централно координационно звено“, 
Министерски съвет;

2. Атанас Атанасов -  старши сътрудник в отдел „Мониторинг и верификация“, дирекция 
„Добро управление“, Министерски съвет;

3. Георги Кръстев -  държавен експерт в дирекция „Вероизповедания“, Министерски 
съвет;

4. Лора Каменова -  държавен експерт в дирекция „Икономическа и социална политика“, 
Министерски съвет;
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"5~ Бисер"Р адков-директорнадирекция„О дитнидейностипоевропейскитезем еделски
фондове“, Изпълнителна агенция „Сертификационен одит на средствата от европейските 
земеделски фондове“;

6. Маргарита Стоянова -  отдел „Договориране“ (ПСВОМР /ДПМРСР), Държавен Фонд 
„Земеделие” - Разплащателна агенция;

7. Елена Иванова -  директор на дирекция „Развитие на селските райони“, МЗХГ;

8. Георги Праматаров -  директор на дирекция „Идентификация на земеделските 
парцели“, МЗХГ;

9. Стоян Котов -  директор на дирекция "Морско дело и рибарство“, Министерство на 
земеделието, храните и горите (МЗХГ);

10. Слави Кралев -  директор на дирекция „Биологично производство ”, МЗХГ;

11. Петър Кировски -  директор на дирекция „Растениевъдство”, МЗХГ;

12. Дора Ненова -  директор на дирекция „Държавни помощи и регулации”, МЗХГ;

13. Ирина Лазарова -  директор на дирекция „Пазарни мерки и организации на 
производители“, МЗХГ;

14. Диана Атанасова -  началник на отдел „Агростатистика” в Главна дирекция „Земеделие 
и регионална политика”, МЗХГ;

15. Павлин Белчев -  държавен експерт в отдел „Схеми за качество“, дирекция „Политики 
по агрохранителната верига“, МЗХГ;

16. Мария Асенова -  младши експерт, отдел „Управление на държавни земеделски земи“, 
дирекция „Поземлени отношения и комасация”, МЗХГ;

17. Силвия Георгиева -  директор на дирекция „Наблюдение, координация и контрол на 
дейността на Разплащателната агенция“, МЗХГ;

18. Десислава Василева -  началник на отдел „Икономически и пазарни анализи“, дирекция 
„Анализ и стратигическо планиране“, МЗХГ;

19. Снежана Благоева -  директор, дирекция „Директни плащания”, МЗХГ;

20. Мариета Нейкова -  началник на отдел „Животновъдство, генетични ресурси и 
производство“, дирекция „Животновъдство“, МЗХГ;

21. инж. Спас Тодоров -  началник на отдел „Стратегии и планиране в горското 
стопанство“, дирекция „Търговски дружества и държавни предприятия“, МЗХГ;

22. Михаела Урманова -  главен експерт, отдел „Инвестиции, концесии и 
хидромелиорации“, дирекция „Стопански дейности, инвестиции и хидромелиорации“, МЗХГ
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“23: ^Невена~Петрава”=^дире1сгор-на-дирекция-,|Нродукти--за-растителна-защита7 -активни-
вещества, антидота и синергисти“, Център за оценка на риска по хранителната верига към 
МЗХГ;

24. Илияна Илиева — заместник-главен директор на Главна дирекция „Европейски фондове 
за конкурентоспособност“ , Министерство на икономиката;

25. Иван Попов -  заместник-изпълнителен директор на Изпълнителна агенция „Оперативна 
програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ (ИАОПНОИР);

26. Далила Факирова - главен сътрудник, отдел „Програмиране и планиране“ , Главна 
дирекция „Оперативна програма „Околна среда“, Министерство на околната среда и водите 
(МОСВ);

27. Юлия Григорова - главен експерт в отдел "Натура 2000 и ЗТ", дирекция "Национална 
служба за защита на природата", МОСВ;

28. Димо Димов -  главен експерт в отдел „Програмиране“, дирекция „Координация на 
програми и проекти“, Министерство на транспорта, информационните технологии и 
съобщенията (МТИТС);

29. Ивайло Стоянов -  началник сектор „Стратегическо планиране и програмиране“, отдел 
„Стратегическо планиране и договаряне“, ГД „Стратегическо планиране на програми за 
регионално развитие“, Министерство на регионалното развитие и благоустройството (МРРБ);

30. Десислава Георгиева-Ушколова -  началник отдел „Програмиране и договаряне“, ГД 
„Европейски фондове, международни програми и проекти“, Министерство на труда и 
социалната политика (МТСП);

31. Весела Данева - директор на дирекция "Държавни помощи и реален сектор", МФ;

32. Христиана Грозданова - държавен експерт, Министерство на външните работи на 
Република България (МВнР);

33. Милена Маринова -  юрисконсулт в дирекция "Европейски съюз и международно 
сътрудничество", Министерство на вътрешните работи на Република България (МВР);

34. Гиргина Николова -  началник на отдел "Сметки и цени в селското и горското 
стопанство", дирекция „Макроикономическа статистика“, Национален статистически институт;

35. Петър Михайлов -  експерт, „Инвестиции в малки и средни предприятия“, „Фонд 
мениджър на финансови инструменти в България" ЕАД ;

36. д-р Иво Атанасов -  държавен експерт, отдел „Опазване и контрол на общественото 
здраве“, дирекция "Здравен контрол", Министерство на здравеопазването (M3);

37. Андреана Каишева -  главен експерт в отдел "Стратегическо планиране и продуктова 
политика в туризма", дирекция "Туристическа политика", Министерство на туризма (МТ);



"Международно сътрудничество, европейски програми и регионални дейности", Министерство 
на културата (МК);

39. Виктория Рачева-Славкова -  директор на дирекция "Европейски програми, проекти и 
международно сътрудничество", Министерство на младежда и спорта (ММС);

40. Методи Методиев -  директор на дирекция „Икономическа и финансова политика“, 
Министерство на финансите (МФ);

41. Мануела Милошева -  директор на дирекция „Национален фонд“, Министерство на 
финансите (МФ);

42. доц. д-р Надежда Йонкова -  главен секретар на Комисия за защита от дискриминация;

43. Богдан Балашев -  главен юрисконсулт, Дирекция „Административно -  правно, 
финансово и информационно обслужване“, Агенция за хората с увреждания;

44. Петя Колева -  главен експерт в отдел „Програмиране и подбор на операции“, дирекция 
„Международно сътрудничество, програми и европейска интеграция“, Агенция за социално 
подпомагане;

45. д-р Ивелина Гецова -  кмет на община Лясковец, Регионален съвет за развитие на 
Северен централен район;

46. Мирослав Петров -  областен управител на област Плевен, Регионален съвет за 
развитие на Северозападен район;

47. Милена Недева -  кмет на община Каспичан, Регионален съвет за развитие на 
Североизточен район;

48. Бисер Михайлов -  областен управител на област Благоевград, Регионален съвет за 
развитие на Югозападен район;

49. Недялко Славов -  областен управител на област Смолян, Регионалния съвет за развитие 
на Южен централен район;

50. Владимир Крумов -  заместник областен управител на област Бургас, Регионален съвет 
за развитие на югоизточен район;

51. Георги Георгиев -  председател на „Национален алианс за социална отговорност“, 
Комисия по интеграция на хора с трайни увреждания;

52. Соня Хорозова -  директор на дирекция, община Летница, Национално сдружение на 
общините в Република България (НСРОБ);

53. чл.-кор. Димитър Иванов - научен секретар на направление Биоразнообразие, 
биоресурси и екология, Българска академия на науките (БАН);

54. Явор Гечев -  Асоциация на индустриалния капитал в България;
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56. Венцислав Върбанов -  Конфедерация на работодателите и индустриалците в България;

57. Любка Георгиева -  конфедерален секретар, Конфедерация на труда „Подкрепа“;

58. Светла Василева -  председател на Федерацията на независимите синдикати от 
земеделието към Конфедерация на независимите синдикати в България;

59. Беата Папазова -  съветник Европейска интеграция и проекти, Българска търговско- 
промишлена палата;

60. Николай Николов -  съветник "Програми и проекти", Съюз за стопанска инициатива;

61. д-р инж. Стилиян Баласопулов -  председател на „Националния съюз на трудово
производителните кооперации“ , Национална потребителна кооперация на слепите в България;

62. инж. Петър Велчев -  председател на „Съюз на военноинвалидите и военнопострадалите 
в България“;

63. проф. д-р Христина Янчева -  ректор на Аграрен университет, Пловдив, Съвет на 
ректорите на висшите училища в република България;

64. д-р Елена Тодоровска -  гл. научен секретар на Селскостопанска академия, 
Селскостопанска академия;

65. Емилия Георгиева -  главен експерт ГД ККР, Изпълнителна агенция по селекция и 
репродукция в животновъдството;

66. инж. Бистра Павловска -  изпълнителен директор на Изпълнителна агенция по 
сортоизпитване, апробация и семеконтрол;

67. д-р инж. Любчо Тричков -  главен експерт в дирекция „Наука и международни 
дейности“, Изпълнителна агенция по горите (ИАГ);

68. Даниела Фърцова -  главен директор на Главна дирекция „Контрол в лозаро-винарския 
сектор", Изпълнителна агенция по лозата и виното;

69. Пенка Манева-Кънева -  началник на отдел „Контрол на фуражите“, Българска агенция 
по безопастност на храните

70. Иванка Тодорова -  главен секретар, Национална служба за съвети в земеделието;

71. Петко Симеонов -  председател на „Сдружение за биологично пчеларство“, 
представител на организациите, специализирани в сферата на биологичното земеделие и 
биологичното животновъдство;

72. Рангел Матански -  председател на СНЦ „Заедно за личностно развитие“, представител 
на организациите, работещи в сферата на образованието, науката и културата;
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73. Ирина Матеева -  отговорник по европейските политики, „Българско дружество за'
защита на птиците“, представител на екологични организации;

74. д-р Евгения Ачкаканова-Димитрова -  изпълнителен директор „Асоциация за 
развъждане на породата Ил дьо Франс в България“, представител на организациите, работещи в 
сферата животновъдството и хуманното отношение към животните;

75. Боян Костадинов -  изпълнителен директор МИГ „Брезово, Братя Даскалови“, 
асоциация „Българска национална ЛИДЕР мрежа“, представител на организациите на местните 
инициативни групи и местните инициативни рибарски групи за изпълнение на подхода 
„Водено от общностите местно развитие“;

76. Светлана Боянова -  председател на УС, сдружение „Институт за агростратегии и 
иновации“, представител на организациите, работещи в сферата на иновациите, 
дигитализацията, разработването на нови продукти, процеси, технологии, биоикономиката, и 
научните изследвания в селското стопанство и храните;

77. Емил Дърев -  член на Управителния съвет на, „Българска асоциация на консултантите 
по европейски програми“, представител на организациите, подпомагащи развитието на малките 
и средни предприятия в селските райони;

78. Николай Колев -  председател на Управителния съвет на „Съюз на дунавските 
овощари“, представител на организациите, специализирани в сферата на растениевъдството;

79. Лора Жебрил -  експерт „Управление и пазари“, сдружение „ВВФ-Световен фонд за 
дивата природа“, представител на организациите, специализирани в сферата на изменението на 
климата, енергийната ефективност и възобновяемите енергийни източници;

80. инж. Тихомир Томанов -  изпълнителен директор на „Асоциация общински гори“, 
представител на организациите, специализирани в сферата на горското стопанство;

81. Жеко Жеков -  председател на „Югоизточна тракийска регионална лозаро -  винарска 
камара“;

82. Дима Стоянова -  член на Управителния съвет на „Сдружение за социална подкрепа и 
развитие и бизнес реализация на личността Диона“, представител на организациите, работещи 
в сферата на равенството между мъжете и жените, недискриминацията и равните възможности;

83. Камен Макавеев -  експерт „Образователна интеграция“, сдружение „Асоциация 
Интегро“, представител на организациите, работещи в сферата на социалното включване и 
интегрирането на маргинапизираните групи;

84. Магърдич Хулиян - председател на Управителния съвет на Национално сдружение на 
малките семейни ферми и преработватели, представител на организациите, специализирани в 
подкрепата на малки стопанства;

85. Илиас Раймонд Сарнук -  член на Управителния съвет на Национална асоциация на 
младите фермери в България, представител на организациите, специализирани в подкрепата 
на млади фермери и приемственост на поколенията.
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IV. РЕЗЕРВНИ ЧЛЕНОВЕ:

1. Петър Матов - младши експерт в дирекция „Икономическа и социална политика“, 
Министерски съвет, заместник на Лора Каменова -  държавен експерт в дирекция 
„Икономическа и социална политика“, Министерски съвет;

2. Калоян Митов -  държавен експерт в отдел „Програмиране и договаряне“, дирекция 
„Добро управление“, Министерски съвет, заместник на Атанас Атанасов -  старши сътрудник в 
отдел „Мониторинг и верификация“, дирекция „Добро управление“;

3. Николай Йонов -  държавен експерт в дирекция „Централно координационно звено“, 
заместник на Соня Микова -  държавен експерт в дирекция „Централно координационно 
звено“, Министерски съвет;

4. Жасмина Донкова - главен експерт в дирекция "Вероизповедания", МС (заместник на 
Георги Кръстев -  основен член, държавен експерт в дирекция "Вероизповедания, МС)

5. Гергана Ангелова - държавен одитор, дирекция "Одитни дейности по европейските 
земеделски фондове", Изпълнителна агенция „Сертификационен одит на средствата от 
европейските земеделски фондове“, заместник на Бисер Радков — директор на дирекция 
„Одитни дейности по европейските земеделски фондове“, Изпълнителна агенция 
„Сертификационен одит на средствата от европейските земеделски фондове“;

6. Мариана Николова - старши експерт ОППМРСР, Държавен Фонд „Земеделие” - 
Разплащателна агенция, заместник на Маргарита Стоянова -  отдел „Договориране“ (ПСВОМР 
/ДПМРСР), Държавен Фонд „Земеделие” - Разплащателна агенция;

7. Велина Попова - държавен експерт в отдел „Програмиране и договаряне“, Главна 
дирекция „Европейски фондове за конкурентоспособност“, Министерство на икономиката, 
заместник на Илияна Илиева -  заместник-главен директор на Главна дирекция „Европейски 
фондове за конкурентоспособност“;

8. Мая Нинова - държавен експерт в дирекция „Програмиране, наблюдение и оценка“, ИА 
ОПНОИР, заместник на Иван Попов -  заместник-изпълнителен директор на ИАОПНОИР;

9. Веселина Тюфекчиева -  държавен експерт в дирекция „Програмиране, наблюдение и 
оценка“, ИАОПНОИР, заместник на Иван Попов -  заместник-изпълнителен директор на 
ИАОПНОИР;

10. Атанаска Колева -  главен експерт, отдел „Програмиране и планиране“, Главна 
дирекция „Оперативна програма „Околна среда“, МОСВ, заместник на Далила Факирова - 
главен сътрудник, отдел „Програмиране и планиране“, Главна дирекция „Оперативна програма 
„Околна среда“, МОСВ;

11. Верадина Начева - главен експерт в отдел "Натура 2000 и ЗТ", дирекция "Национална 
служба за защита на природата", МОСВ, заместник на Юлия Григорова - главен експерт в 
отдел "Натура 2000 и ЗТ", дирекция "Национална служба за защита на природата", МОСВ;
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12. Нели Андреева -  главен експерт в отдел „Програмиране“, дирекция „Координация на 
програми и проекти“, МТИТС, заместник на Димо Димов -  главен експерт в отдел 
„Програмиране“, дирекция „Координация на програми и проекти“, МТИТС;

13. Евелина Стоянова-Тодорова -  държавен експерт в сектор „Стратегическо планиране и 
програмиране“, отдел „Стратегическо планиране и договаряне“, ГД „Стратегическо планиране 
и програми за регионално развитие“, МРРБ, заместник на Ивайло Стоянов -  началник сектор 
„Стратегическо планиране и програмиране“, отдел „Стратегическо планиране и договаряне“, 
ГД „Стратегическо планиране на програми за регионално развитие“, МРРБ;

14. Ташка Габровска -  държавен експерт, отдел „Програмиране и договаране“, ГД 
„Европейски фондове, международни програми и проекти“, МТСП, заместник на Десислава 
Георгиева-Ушколова -  началник отдел „Програмиране и договаряне“, ГД „Европейски 
фондове, международни програми и проекти“;

15. Жасмина Петкова -  главен експерт, дирекция „Пълноправно включване на хора с 
увреждания“, Агенция за хората с увреждания, заместник на Богдан Балашев -  главен 
юрисконсулт, дирекция „Административно -  правно, финансово и информационно 
обслужване“, Агенция за хората с увреждания;

16. Младен Иванов -  главен експерт в отдел „Програмиране и подбор на операции“, 
дирекция „Международно сътрудничество, програми и европейска интеграция“, Агенция за 
социално подпомагане, заместник на Петя Колева -  главен експерт в отдел „Програмиране и 
подбор на операции“, дирекция „Международно сътрудничество, програми и европейска 
интеграция“, Агенция за социално подпомагане;

17. Весела Петрова -  началник на отдел „Финансово управление и контрол на качеството“, 
дирекция „Национален фонд“, Министерство на финансите, заместник на Мануела Милошева 
-  директор на дирекция „Национален фонд“, Министерство на финансите (МФ);

18. Яна Маринова-Петрова - държавен експерт в дирекция „Икономическа и финансова 
политика“, МФ, заместник на Методи Методиев' -  директор на дирекция „Икономическа и 
финансова политика“, МФ;

19. Мария Веселинова - началник на отдел "Държавни помощи и реален сектор", МФ, 
заместник на Весела Данева -  директор на дирекция "Държавни помощи и реален сектор", МФ;

20. Димитър Черкезов - ръководител на звено „Оперативни програми“, заместник на Петър 
Михайлов -  експерт „Инвестиции в малки и средни предприятия“, „Фонд мениджър на 
финансови инструменти в България" ЕАД ;

21. Александра Александрова, специалист, МВнР, заместник на Христиана Грозданова, 
държавен експерт, МВнР;

22. Валери Георгиев -  главен юрисконсулт в дирекция "Европейски съюз и международно 
сътрудничество", МВР, заместник на Милена Маринова -  юрисконсулт в дирекция 
"Европейски съюз и международно сътрудничество", МВР;



7231 д-р Румен Алексиев -  главен експерт, отд ^~ 0 1 Т азтн е“ й^ШнтрШ
здраве“, дирекция "Здравен контрол", M3, заместник на д-р Иво Атанасов -  държавен експерт, 
отдел „Опазване и контрол на общественото здраве“, дирекция "Здравен контрол", M3;

24. Жени Динева-Кръстева -  юрисконсулт в отдел "Стратегическо планиране и продуктова 
политика в туризма", дирекция "Туристическа политика", МТ, заместник на Андреана Каишева 
-  главен експерт в отдел „Стратегическо планиране и продуктова политика в туризма“, 
дирекция „Туристическа политика“, МТ;

25. Десислава Димова - главен експерт в отдел "Регионална дейност", дирекция 
"Международно сътрудничество, европейски програми и регионални дейности", МК, 
заместник на Пламен Панов -  главен експерт в отдел „Европейски програми и проекти“, 
дирекция "Международно сътрудничество, европейски програми и регионални дейности", МК;

26. Елфина Стоименова-Додова -  и.д. началник на отдел "Европейски програми и 
проекти", "Международно сътрудничество, европейски програми и регионални дейности", МК, 
заместник на Пламен Панов -  главен експерт в отдел „Европейски програми и проекти“, 
дирекция "Международно сътрудничество, европейски програми и регионални дейности";

27. Христина Грозева - директор, „Инвестиционна политика и обществени поръчки“,
ММС, заместник на Виктория Рачева-Славкова -  директор „Европейски програми, проекти и
международно сътрудничество“, ММС;

28. Зорница Иванова - държавен експерт в отдел „Сметки и цени в селското и горското 
стопанство“, Национален статистически институт, заместник на Гиргина Николова -  началник 
отдел „Сметки и цени в селското и горското стопанство“, дирекция „Макроикономическа 
статистика“;

29. Мария Велиславова Йорданова - държавен експерт в отдел "Сметки и цени в селското 
и горското стопанство, Национален статистически институт, заместник на Гиргина Николова -  
началник на отдел „Сметки и цени в селското и горското стопанство“, дирекция 
„Макроикономическа статистика“;

30. Елка Божова - директор на дирекция „Специализирано производство, анализ и 
превенция“, Комисия за защита от дискриминация, заместник на доц. д-р Надежда Йонкова -  
главен секретар на Комисия за защита от дискриминация;

31. Божидар Борисов -  кмет на община Две могили, заместник на д-р Ивелина Гецова -  
кмет на община Лясковец, Регионален съвет за развитие на Северен централен район;

32. Валентин Атанасов -  кмет на община Сливо поле, заместник на д-р Ивелина Гецова — 
кмет на община Лясковец, Регионален съвет за развитие на Северен централен район;

33. Ваня Събчева - областен управител на област Ловеч, заместник на Мирослав Петров -  
областен управител на област Плевен, Регионалния съвет за развитие на Северозападен район;

34. Димитър Димитров -  кмет на община Ветрино, заместник на Милена Недева -  кмет на 
община Каспичан, Регионалния съвет за развитие на Североизточен район;



357 Илиан Тодоров - областен управител на" Со1фииска~~обШстГ заместник- нГ'~БиС'е'р'
Михайлов — областен управител на област Благоевград, Регионален съвет за развитие на 
Югозападен район;

36. Виктор Янев - областен управител на област Кюстендил, заместник на Бисер Михайлов 
-  областен управител на област Благоевград, Регионален съвет за развитие на Югозападен 
район;

37. Никола Белишки -  кмет на община Панагюрище, заместник на Недялко Славов - 
областен управител на област Смолян, Регионалния съвет за развитие на Южен централен 
район;

38. Атанас Калчев - кмет на община Кричим, заместник на Недялко Славов -  областен 
управител на област Смолян, Регионалния съвет за развитие на Южен централен район;

39. Камен Костов -  заместник областен управител на област Сливен, Регионалния съвет за 
развитие на югоизточен район, заместник на Владимир Крумов -  заместник областен 
управител на област Бургас, Регионалния съвет за развитие на югоизточен район;

40. Тодор Бозвелиев - Асоциация на индустриалния капитал в България, заместник на Явор 
Гечев -  Асоциация на индустриалния капитал в България;

41. Росен Сиркьов - директор "Работодателски системи“, Българска стопанска камара, 
заместник на Мирослав Тончев -  главен директор „Работодателски системи“, Българска 
стопанска камара;

42. Ивайло Тодоров - Конфедерация на работодателите и индустриалците в България, 
заместник на Венцислав Върбанов -  Конфедерация на работодателите и индустриалците в 
България;

43. Анелия Гълъбова - председател НФ „Земеделие и горско стопанство“, Конфедерация на 
труда „Подкрепа“, заместник на Любка Георгиева -  конфедерален секретар, Конфедерация на 
труда „Подкрепа“;

44. Валентина Васильонова - заместник-председател на Федерацията на независимите 
синдикати от земеделието към Конфедерация на независимите синдикати в България, 
заместник на Светла Василева -  председател на Федерацията на независимите синдикати от 
земеделието към Конфедерация на независимите синдикати в България;

45. Мирослава Методиева - експерт „Връзки с регионални палати“, дирекция „Търговски 
регистър и членство в Българската търговско-промишлена палата“, Българската търговско- 
промишлена палата, заместник на Беата Папазова -  съветник Европейска интеграция и 
проекти, Българската търговско-промишлена палата;

46. Милен Каменов - съветник, Съюз за стопанска инициатива, заместник на Николай 
Николов -  съветник „Програми и проекти“, Съюз за стопанска инициатива;

47. Соня Владимирова -  изпълнителен директор на „Българска асоциация за лицата с 
интелектуални затруднения“, Комисия по интеграция на хора с трайни увреждания, заместник
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по интеграция на хора с трайни увреждания;

48. Красимир Коцев -  председател на „Съюз на инвалидите в България“, Комисия по 
интеграция на хора с трайни увреждания, заместник на Георги Георгиев -  председател на 
„Национален алианс за социална отговорност“, Комисия по интеграция на хора с трайни 
увреждания;

49. Петър Велчев -  председател на „Съюза на военноинвалидите и военнопострадалите“, 
Национална потребителна кооперация на слепите в България, заместник на д-р инж. Стилиян 
Баласопулов -  председател на „Националния съюз на трудово-производителните кооперации“, 
Национална потребителна кооперация на слепите в България;

50. Емил Гуджев -  председател на контролния съвет, „Съюз на венноинвалидите и 
военнопострадалите в България“, заместник на инж. Петър Велчев -  председател на „Съюз на 
венноинвалидите и военнопострадалите в България“;

51. Симеон Петков - експерт, Национално сдружение на общините в Република България, 
заместник на Соня Хорозова -  директор на дирекция в община Летница, Национално 
сдружение на общините в република България ;

52. доц. д-р Десислава Петкова-Варадинова - Институт по биоразнообразие и екосистемни 
изследвания, БАН, заместник на чл.-кор Димитър Иванов - научен секретар на направление 
Биоразнообразие, биоресурси и екология, БАН

53. доц. д-р Румяна Василевска -  Иванова, Институт по физиология на растенията и 
генетиката, заместник на чл.-кор. Димитър Иванов - научен секретар на направление 
Биоразнообразие, биоресурси и екология, БАН;

54. проф. д-р Велизара Пенчева - Русенски университет "Ангел Кънчев", Съвет на 
ректорите на висшите училища в Република България, заместник на проф. д-р Христина 
Личева -  ректор на Аграрен университет, Пловдив, Съвет на ректорите на висшите училища в 
Република България);

55. проф. д-р Марияна Иванова -  ректор на Висше училище по агробизнес и развитие на 
регионите, Съвет на ректорите на висшите училища в република България, заместник на проф. 
д-р Христина Янчева -  ректор на Аграрен университет, Пловдив, Съвет на ректорите на 
висшите училища в република България;

56. Антоанета Хюбнер - и. д. началник отдел "Програмиране и мониторинг“, дирекция 
"Морско дело и рибарство“, МЗХГ, заместник на Стоян Котов -  директор на дирекция "Морско 
дело и рибарство“, МЗХГ;

57. Ясен Маймунков - главен директор на ГД ККР, Изпълнителна агенция по селекция и 
репродукция в животновъдството, заместник на Емилия Георгиева -  главен експерт ГД ККР, 
Изпълнителна агенция по селекция и репродукция в животновъдството;

58. Мая Илиева, старши експерт, дирекция АФО, Изпълнителна агенция по 
сортоизпитване, апробация и семеконтрол, заместник на инж. Бистра Павловска -
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изпълнителен директор на Изпълнителна агенция по сортоизпитване, апробация и 
семеконтрол;

59. д-р Лора Пастухова, началник на отдел „Делегиране и контрол на надзора“, заместник 
на Слави Кралев -  директор на дирекция „Биологично производство ”, МЗХГ;

60. Светослава Димитрова-Баджакова -  началник на отдел „Мониторинг на пазара за 
зърно“, дирекция „Растениевъдство“, МЗХГ, заместник на Петър Кировски -  директор на 
дирекция „Растениевъдство”, МЗХГ;

61. Румен Яначков -  началник на отдел „Държавни помощи“, дирекция „Държавни 
помощи и регулации”, заместник на Дора Ненова -  директор на дирекция „Държавни помощи 
и регулации”, МЗХГ;

62. Весела Цветкова -  началник на отдел „Пазарни мерки“, дирекция „Пазарни мерки и 
организации на производители“, МЗХГ, заместник на Ирина Лазарова -  директор на дирекция 
„Пазарни мерки и организации на производители“, М ЗХГ;

63. Елена Александрова -  началник на отдел „Организации на производители, промоции и 
подкрепа на износа“, дирекция „Пазарни мерки й организации на производители“, заместник 
на Ирина Лазарова -  директор на дирекция „Пазарни мерки и организации на производители“, 
МЗХГ;

64. Радомира Брусева -  държавен експерт в отдел „Агростатистика“, Главна дирекция 
„Земеделие и регионална политика”, МЗХГ, заместник на Диана Атанасова -  началник-отдел 
„Агростатистика” в Главна дирекция „Земеделие и регионална политика”, МЗХГ;

65. д-р Владимир Атанасов -  държавен експерт в отдел „Схеми за качество“, дирекция
„Политики по агрохранителната верига“, МЗХГ, заместник на Павлин Белчев -  държавен 
експерт в отдел „Схеми за качество“, дирекция „Политики по агрохранителната верига“, 
МЗХГ;

66. Десислава Манева -  старши експерт, отдел „Поземлена собственост, поземлени 
отношения и комасация“, дирекция „Поземлени отношения и комасация”, МЗХГ, заместник на 
Мария Асенова -  младши експерт, отдел „Управление на държавни земеделски земи“, 
дирекция „Поземлени отношения и комасация”, МЗХГ;

67. д-р инж. Кирил Ташев -  главен експерт в дирекция „Гори и лесовъдски дейности“,
Изпълнителна агенция по горите, заместник на д-р инж. Любчо Тричков -  главен експерт в 
дирекция „Наука и международни дейности“, Изпълнителна агенция по горите (ИАГ);

68. Константин Драганов -  началник отдел "Регулаторни мерки и производствен 
потенциал", Изпълнителна агенция по лозата и виното, заместник на Даниела Фърцова -  главен 
директор на Главна дирекция „Контрол в лозаро-винарския сектор", Изпълнителна агенция по 
лозата и виното;

69. Петя Ангелова - главен експерт, дирекция „Наблюдение, координация и контрол на
дейността на РА“, МЗХГ, заместник на Силвия Георгиева -  директор на дирекция 
„Наблюдение, координация и контрол на дейността на РА“, МЗХГ;
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~П. Мариана Маринова -  началник на отдел „Стратегии и анализ на политики‘7дТГрекция
„Анализ и стратигическо планиране“, МЗХГ, заместник на Десислава Василева -  началник на 
отдел „Икономически и пазарни анализи“, дирекция „Анализ и стратегическо планиране“, 
МЗХГ;

71. Юлия Пашова - държавен експерт, отдел „Стратегии и анализ на политики“, дирекция
„Анализ и стратигическо планиране“, МЗХГ, заместник на Десислава Василева -  началник на 
отдел „Икономически и пазарни анализи“, дирекция „Анализ и стратегическо планиране“, 
МЗХГ;

72. Мария Стефанова -  държавен експерт, дирекция „Директни плащания“, МЗХГ,
заместник на Снежана Благоева -  директор, дирекция „Директни плащания”, МЗХГ;

73. Стефан Спасов -  началник на отдел „Водено от общностите местно развитие“,
дирекция „Развитие на селските райони“, МЗХГ, заместник на Елена Иванова -  директор, 
дирекция „Развитие на селските райони“, МЗХГ;

74. Антон Аспарухов -  началник на отдел „Програмиране, планиране, наблюдение и
техническа помощ“, дирекция „Развитие на селските райони“, МЗХГ, заместник на Елена 
Иванова -  директор, дирекция „Развитие на селските райони“, МЗХГ;

75. Владислав Цветанов -  началник на отдел „Частни мерки“, дирекция „Развитие на 
селските райони“, МЗХГ, заместник на Елена Иванова -  директор, дирекция „Развитие на 
селските райони“, МЗХГ;

76. Юлия Лилянова - началник на отдел „Компенсаторни мерки“, дирекция „Развитие на
селските райони“, МЗХГ, заместник на Елена Иванова -директор, дирекция „Развитие на 
селските райони“, МЗХГ;

77. Полина Марина - държавен експерт, отдел „Животновъдство, генетични ресурси и
производство“, дирекция „Животновъдство“, заместник на Мариета Нейкова -  началник на 
отдел „Животновъдство, генетични ресурси и производство“, дирекция „Животновъдство“;

78. Симеон Кузманов -  държавен експерт, отдел „Методология и качествен контрол на 
СИЗП“, дирекция „Идентификация на земеделски парцели“, заместник на Георги Праматаров, 
директор на дирекция „Идентификация на земеделските парцели“, МЗХГ;

79. Ивелина Белберова - главен експерт, отдел „Инвестиции, концесии и 
хидромелиорации“, дирекция „Стопански дейности, инвестиции и хидромелиорации“, 
заместник на Михаела Урманова -  главен експерт, отдел „Инвестиции, концесии и 
хидромелиорации“, дирекция „Стопански дейности, инвестиции и хидромелиорации“, МЗХГ;

80. Илиана Костова -  старши експерт, отдел „Инвестиции, концесии и хидромелиорации“, 
дирекция „Стопански дейности, инвестиции и хидромелиорации“, заместник на Михаела 
Урманова -  главен експерт, отдел „Инвестиции, концесии и хидромелиорации“, дирекция 
„Стопански дейности, инвестиции и хидромелиорации“, МЗХГ;

81. Евгени Макавеев - директор дирекция „Комуникация на риска, обучение и Контактен 
център“, Център за оценка на риска по хранителната верига към МЗХГ, заместник на Невена
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Петрова -  директор дирекция "Продукти за растителна защита, активни вещестШГЯШЙбТНГВГ 
синергисти, Център за оценка на риска по хранителната верига към М ЗХГ;

82. д-р Анна Здравкова, главен експерт, отдел „Здравеопазване на животните“, Българска 
агенция по безопасност на храните, заместник на Пенка Манева-Кънева -  началник на отдел 
„Контрол на фуражите“, Българска агенция по безопасност на храните;

83. д-р Георги Попов -  младши експерт, отдел „Идентификация на животните и 
ветеринарно медицинска дейност“, Българска агенция по безопасност на храните, заместник на 
Пенка Манева-Кънева -  началник на отдел „Контрол на фуражите“, Българска агенция по 
безопасност на храните;

84. Валерия Ерменкова -  главен експерт, отдел „Контрол на фуражите“, Българска агенция 
по безопасност на храните, заместник на. Пенка Манева-Кънева -  началник на отдел „Контрол 
на фуражите“, Българска агенция по безопасност на храните;

85. д-р Виктория Тодорова -  младши експерт, отдел „Хуманно отношение към животните“, 
Българска агенция по безопасност на храните, заместник на Пенка Манева-Кънева -  началник 
на отдел „Контрол на фуражите“, Българска агенция по безопасност на храните;

86. Петя Куманова - и. д. главен директор на Главна дирекция "Съвети в земеделието и 
аналитична лаборатория", Национална служба за съвети в земеделието, заместник на Иванка 
Тодорова -главен секретар, Национална служба за съвети в земеделието;

87. Цоньо Тодоров -  член на Управителния съвет на „Сдружение за биологично 
пчеларство“, заместник на Петко Симеонов -  председател на „Сдружение за биологично 
пчеларство“, представител на организациите, специализирани в сферата на биологичното 
земеделие и биологичното животновъдство;

88. Неофит Чолаков -  управител, Фондация „Траки“, заместник на Рангел Матански -  
председател на СНЦ „Заедно за личностно развитие“, представител на организациите, 
работещи в сферата на образованието, науката и културата;

89. Ива Петрова -  експерт, „Съюз на ловците и риболовците в България“, заместник на 
Ирина Матеева -  отговорник по Европейските политики, „Българско дружество за защита на 
птиците“, представител на екологични организации;

90. Стилиян Герасков -  главен експерт - направление „Лов“, „Съюз на ловците и 
риболовците в България“, заместник на Ирина Матеева -  отговорник по Европейските 
политики, „Българско дружество за защита на птиците“, представител на екологични 
организации;

91. Калина Цветкова -  юрисконсулт, „Съюз на ловците и риболовците в България“, 
заместник на Ирина Матеева -  отговорник по Европейските политики, „Българско дружество 
за защита на птиците“, представител на екологични организации;

92. Ганчо Ганев -  председател и член на Управителния съвет на „Национална браншова 
организация -  Български пчеларски съюз“, заместник на д-р Евгения Ачкаканова-Димитрова -  
изпълнителен директор „Асоциация за развъждане на породата Ил дьо Франс в България“,
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представител на организациите, работещи в сферата животновъдството и хуманното 
отношение към животните

93. Мария Маринова -  изпълнителен директор МИГ „Лясковец-Стражица“, асоциация
„Българска национална ЛИДЕР мрежа“, заместник на Боян Костадинов -  изпълнителен 
директор МИГ „Брезово, Братя Даскалови“, Асоциация „Българска национална ЛИДЕР 
мрежа“, представител на организациите на местните инициативни групи и местните 
инициативни рибарски групи за изпълнение на подхода „Водено от общностите местно 
развитие“;

94. Магдалена Радева -  изпълнителен директор МИГ „Попово“, асоциация „Българска
национална ЛИДЕР мрежа“, заместник на Боян Костадинов -  изпълнителен директор МИГ 
„Брезово, Братя Даскалови“, Асоциация „Българска национална ЛИДЕР мрежа“, представител 
на организациите на местните инициативни групи и местните инициативни рибарски групи за 
изпълнение на подхода „Водено от общностите местно развитие“ ;

95. Венета Нанева -  изпълнителен директор МИГ „Разлог“, асоциация „Българска
национална ЛИДЕР мрежа“, заместник на Боян Костадинов -  изпълнителен директор МИГ 
„Брезово, Братя Даскалови“, Асоциация „Българска национална ЛИДЕР мрежа“, представител 
на организациите на местните инициативни групи и местните инициативни рибарски групи за 
изпълнение на подхода „Водено от общностите местно развитие“;

96. Цанко Шандров -  изпълнителен директор, фондация „Регионални инициативи“,
заместник на Светлана Боянова -  председател на УС, сдружение „Институт за агростратегии и 
иновации“ представител на организациите, работещи в сферата на иновациите, 
дигитализацията, разработването на нови продукти, процеси, технологии, биоикономиката, и 
научните изследвания в селското стопанство и храните;

97. Николай Вълканов -  изпълнителен директор, фондация „Интелиагро“, заместник на
Емил Дърев -  член на Управителния съвет на „Българска асоциация на консултантите по 
европейски програми“, представител на организациите, подпомагащи развитието на малките и 
средни предприятия в селските райони;

98. Стилиян Гребеничарски -  икономист, фондация „Интелиагро“, заместник на Емил 
Дърев -член  на Управителния съвет на „Българска асоциация на консултантите по европейски 
програми“, представител на организациите, подпомагащи развитието на малките и средни 
предприятия в селските райони;

99. Кристина Цветанска -  председател на Управителния съвет на „Българска асоциация на
консултантите по европейски програми“, заместник на Емил Дърев -  член на Управителния 
съвет на „Българска асоциация на консултантите по европейски програми“, представител на 
организациите, подпомагащи развитието на малките и средни предприятия в селските райони;

100. Георги Стефанов -  главен експерт и ръководител отдел „Климат и енергия“, сдружение 
„ВВФ-Световен фонд за дивата природа“, заместник на Лора Жебрил -  експерт „Управление и 
пазари“, сдружение „ВВФ-Световен фонд за дивата природа“, представител на организациите, 
специализирани в сферата на изменението на климата, енергийната ефективност и 
възобновяемите енергийни източници;
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“ tO t: Даниела Михайлова - —ръководител—на—̂ Правни—програми“;—сдружение— Равни-
възможности“ , заместник на Камен Макавеев -  експерт „Образователна интеграция“, 
сдружение „Асоциация Интегро“, представител на организациите, работещи в сферата на 
социалното включване и интегрирането на маргинализираните групи;

102. Кадрин Хасанов -  образователен експерт, сдружение „Асоциация Интегро“, заместник 
на Камен Макавеев -  експерт „Образователна интеграция“, сдружение „Асоциация Интегро“, 
представител на организациите, работещи в сферата на социалното включване и интегрирането 
на маргинализираните групи;

103. Елеонора Негулова - председател, Национално сдружение на малкия и среден бизнес, 
заместник на Илиас Раймонд Сарнук -  член на Управителния съвет на Национална асоциация 
на младите фермери в България, представител на организациите, специализирани в 
подкрепата на млади фермери и приемственост на поколенията;

104. Петър Петров -  председател на УС, Национална асоциация на младите фермери в 
България, заместник на Илиас Раймонд Сарнук -  член на УС, Национална асоциация на 
младите фермери в България;

105. Цветка Петрелийска -  заместник-председател на Национално сдружение на малкия и 
среден бизнес, заместник на Илиас Раймонд Сарнук -  член на Управителния съвет на 
Национална асоциация на младите фермери в България, представител на организациите, 
специализирани в подкрепата на млади фермери и приемственост на поколенията;

V. СЕКРЕТАРИАТ:

1. Севгин Ахмед - главен експерт в отдел „Публични мерки“, дирекция „Развитие на 
селските райони“, Министерство на земеделието, храните и горите;

2. Десислава Таранова-Андонова - главен експерт в отдел „Публични мерки“, дирекция 
„Развитие на селските райони“, Министерство на земеделието, храните и горите;

3. Ивиана Иванова - Накова - главен специалист в отдел „Програмиране, планиране, 
наблюдение и техническа помощ“, дирекция „Развитие на селските райони“, Министерство на 
земеделието, храните и горите;

4. Магдалена Шалева -  младши експерт в отдел „Частни мерки“, дирекция „Развитие на 
селските райони“, Министерство на земеделието, храните и горите;

5. Георги Ильов -  главен експерт в отдел „Частни мерки“, дирекция „Развитие на 
селските райони“, Министерство на земеделието, храните и горите.

VI. Тематичната работна група да разработи проекта на Стратегически план за развитие 
на земеделието и селските райони за програмен период 2021-2027 г., да изпълнява всички 
функции, определени в чл. 10 от Постановление № 142/2019 г. на Министерския съвет за 
разработване на стратегическите и програмните документи на Република България за 
управление на средствата от фондовете на Европейския съюз за програмния период 2021-2027 
г., да отрази предложенията, получени по време на обществените обсъждания и консултации на 
програмата, както и получените бележки и коментари от страна на Европейската комисия по
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проекта на Стратегйческйя'план за развитие на земеделието и селските'райони защрограмен 
период 2021-2027 г.

VII. Тематичната работна група работи до официалното одобрение на Стратегическия 
план за развитие на земеделието и селските райони за програмен период 2021-2027 г. от 
Европейската комисия.

Контрол по изпълнението на заповедта ще упражнявам лично.

Заповедта да бъде връчена на посочените в нея лица За сведение и изпълнение.

ДЕСИ СЛАВА ТАНЕВА 

Министър
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