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Списък на конкретните представители на отделните групи партньори, включени в 
състава на Тематична работна група за разработване на Програма за морско дело и 

рибарство 2014-2020 г. 
 

 

1. Държавни органи 

Николай Йонов - дирекция „Мониторинг на средствата от ЕС”, Администрация на 

Министерския съвет; 

Соня Микова - дирекция „Мониторинг на средствата от ЕС”, Администрация на 

Министерския съвет; 

Рая Краева - дирекция „Оперативна програма „Техническа помощ”, Администрация на 

Министерския съвет; 

Екатерина Георгиева - дирекция „Оперативна програма „Техническа помощ”, 

Администрация на Министерския съвет; 

Иван Николов - дирекция „Икономическа и социална политика”, Администрация на 

Министерския съвет; 

Ивет Баева - дирекция „Икономическа и социална политика”, Администрация на 

Министерския съвет; 

Теодора Карамаринова - дирекция „Координация по въпросите на ЕС”, Администрация на 

Министерския съвет; 

Цветелина Петкова - дирекция „Координация по въпросите на ЕС”, Администрация 

Министерския съвет; 

Гергана Минева - дирекция „Системи за управление на средствата от ЕС”, Администрация 

на Министерския съвет; 

Добромир Василев - дирекция „Системи за управление на средствата от ЕС”, 

Администрация на Министерския съвет; 

Бисер Василев - дирекция „Икономическа и финансова политика”, Министерство на 

финансите; 

Невена Гамизова - дирекция „Икономическа и финансова политика”, Министерство на 

финансите; 

Моника Димитрова-Бийчър - дирекция „Оперативна програма „Административен 

капацитет”, Министерство на финансите; 

Филип Крумов - дирекция „Оперативна програма „Административен капацитет”, 

Министерство на финансите; 

Боян Коцев - дирекция „Национален фонд”, Министерство на финансите; 

Дафина Дилова - дирекция „Национален фонд”, Министерство на финансите; 

Петрана Павлова - Изпълнителна агенция „Одит на средствата от Европейския съюз”; 

Димитър Арнаудов - Изпълнителна агенция „Одит на средствата от Европейския съюз”; 

Венислава Бояджиева - дирекция „Развитие на селските райони”, Министерство на 

земеделието и храните; 

Петя Сотирова - дирекция „Развитие на селските райони”, Министерство на земеделието и 

храните; 

Десислава Стефанова - Главна дирекция „Оперативна програма Околна среда”, 

Министерство на околната среда и водите; 

Анастасия Грозданова - Главна дирекция „Оперативна програма Околна среда”, 

Министерство на околната среда и водите; 

Руслан Сербезов - дирекция „Национална служба за защита на природата”, Министерство 

на околната среда и водите; 

Стоян Вергиев - дирекция „Национална служба за защита на природата”, Министерство на 

околната среда и водите; 
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Димчо Димов - Главна дирекция „Програмиране на регионалното развитие”, Министерство 

на регионалното развитие; 

Златко Стефанов - Главна дирекция „Програмиране на регионалното развитие”, 

Министерство на регионалното развитие; 

Валентин Игнатов - дирекция „Координация на програми и проекти”, Министерство на 

транспорта, информационните технологии и съобщенията; 

Мая Тодорова - дирекция „Координация на програми и проекти”, Министерство на 

транспорта, информационните технологии и съобщенията; 

Роберто Маринов - Главна дирекция „Европейски фондове, международни програми и 

проекти”, Министерство на труда и социалната политика; 

Божидара Станкова - Главна дирекция „Европейски фондове, международни програми и 

проекти, Министерство на труда и социалната политика; 

Велина Попова - Главна дирекция „Европейски фондове за конкурентоспособност”, 

Министерство на икономиката и енергетиката; 

Лора Капеловска - Главна дирекция „Европейски фондове за конкурентоспособност”, 

Министерство на икономиката и енергетиката; 

Борислав Хлебаров - дирекция „Координация на борбата с правонарушенията, засягащи 

финансовите интереси на Европейския съюз (АФКОС), Министерство на вътрешните 

работи; 

Димитър Стоев – дирекция „Координация на борбата с правонарушенията, засягащи 

финансовите интереси на Европейския съюз (АФКОС), Министерство на вътрешните 

работи; 

Анна Делибашева - Главна дирекция „Европейски фондове и международни проекти”, 

Агенция по заетостта; 

Мария Андреева - Главна дирекция „Услуги по заетостта”, Агенция по заетостта; 

Розалия Каменска - звено „Сертифициране на разходите по ОПРСР”, ДФ „Земеделие”; 

Траян Делиагов - звено „Сертифициране на разходите по ОПРСР”, ДФ „Земеделие”; 

Иванка Багдатова - ДФ „Земеделие”- РА; 

Невин Мехмедова - дирекция „Рибарство и аквакултури”, ДФ ”Земеделие” – РА; 

Петър Петров - дирекция „Инспекционна дейност”, Изпълнителна агенция „Морска 

администрация”; 

Петър Иванов - дирекция „Инспекционна дейност”, Изпълнителна агенция „Морска 

администрация”; 

Доц. д-р Ана Страшимирова - Комисията за защита от дискриминация; 

Елисавета Люцканова-Стоянова - Комисия за защита от дискриминация; 

Гиргина Николова - дирекция „Макроикономическа статистика”, Национален 

статистически институт; 

Красимира Кънева - дирекция „Макроикономическа статистика”, Национален 

статистически институт; 

Диана Трифонова - отдел „Биологично земеделие“, Министерство на земеделието и 

храните; 

Нели Вълева - отдел „Биологично земеделие“, Министерство на земеделието и храните; 

д-р Марина Иванова - Българска агенция по безопасност на храните; 

д-р Дора Петлова - Българска агенция по безопасност на храните; 

д-р Аксиния Антонова - Българска агенция по безопасност на храните; 

д-р Ваня Чикова - ръководител секция аквакултура и болести по водни животни и пчели, 

Националният диагностичен научноизследователски ветеринарномедицински институт. 

 
2. Регионални съвети за развитие в районите на ниво NUTS II: 

Венцислав Калчев - областен управител на област Русе; 

Иван Портних - кмет на община Варна; 
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Анатолий Младенов - областен управител на област Монтана; 
Павел Маринов - областен управител на област Бургас; 
Серьожа Лазаров - кмет на община Лисичово; 

Анастас Трендафилов – кмет на община Бяла; 

Насуф Насуф – областен управител на Област Силистра; 

Владимир Владимиров – кмет на община Кула; 

Георги Лапчев – кмет на община Царево; 

Маджид Мандаджъ – кмет на община Стамболово. 

 
3. Национално сдружение на общините в Република България 

Симеон Петков - експерт “РСР”; 

Нелко Йорданов - управител на МИРГ Шабла-Каварна- Балчик. 

 

4. Местни инициативни рибарски групи 

Неби Кехая – управител на МИРГ „Високи Западни Родопи-Батак-Девин-Доспат”; 

Георги Керелов – координатор на МИРГ „Високи Западни Родопи-Батак-Девин-Доспат”; 

Нелко Йорданов – управител на МИРГ „Шабла-Каварна-Балчик”; 

Красимир Кръстев – председател на УС на МИРГ „Шабла-Каварна -Балчик”; 

Евелина Тодорова Джепсън – управител на МИРГ „Главиница-Тутракан-Сливо поле”; 

Красимир Петров – член на Управителния съвет на МИРГ „Главиница-Тутракан-Сливо 

поле”; 

Петър Генов – управител на МИРГ „Поморие-Несебър”; 

Никола Иванов – председател на УС на МИРГ „Поморие-Несебър”; 

Коста Стоянов – член на МИРГ „Бяла-Аврен-Долни чифлик”; 

Николай Господинов – управител на МИРГ „Бяла-Аврен-Долни чифлик”; 

Георги Митрев – председател на УС на МИРГ „Приморско-Созопол-Царево”; 

Димо Димов – управител на МИРГ „Приморско – Созопол - Царево”; 

Таня Шумкова - географски експерт, ФАРНЕТ. 

 

5. Академична общност 

проф. д-р Таня Хубенова - Институт по рибарство и аквакултура – Пловдив; 

проф. дсн Лиляна Хаджиниколова - Институт по рибарство и аквакултура – Пловдив; 

доц. д-р Даниела Клисарова – Институт по рибни ресурси-Варна; 
гл. ас. Димитър Герджиков – Институт по рибни ресурси-Варна; 

Гл. ас. д-р Марина Панайотова – Институт по океанология – БАН; 

доц. д-р Валентина Тодорова - Институт по океанология – БАН. 

 
6. Представителни браншовите организации 

Д-р Йордан Господинов - Асоциация на производителите на рибни продукти – БГФИШ; 

Петър Василев - Асоциация на производителите на рибни продукти – БГФИШ; 

Иван Димитров - НаРИБА – БГ; 

Венцислав Гатев - НаРИБА – БГ; 

Д-р Тачо Пашов - Национална асоциация на рибопроизводителите; 

Лидия Николова - Национална асоциация на рибопроизводителите; 

Димитър Димитров - Сдружение „Черноморски изгрев”; 

Емил Милев - Сдружение „Черноморски изгрев”; 

Иван Радулов - Сдружение на професионалните рибари от Община Белене „Рибел“; 

Афтени Чобанов - Сдружение „Ветрен 396“. 
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7. Национално представителни организации на работодателите, работниците и 
служителите 

Петко Русинов - Бургаската търговско-промишлена палата към Българската търговско-

промишлена палата; 

Радко Дренчев - Бургаската търговско-промишлена палата към Българската търговско-

промишлена палата; 

Стоимен Йочев - Конфедерация на работодателите и индустриалците в България; 

Златина Балева - Конфедерация на работодателите и индустриалците в България; 

Недялко Колаксъзов - Асоциация на индустриалния капитал в България; 

Светлин Стоянов - Асоциация на индустриалния капитал в България; 

Стела Димкова - Конфедерация на труда „Подкрепа“; 
Анелия Гълъбова - Конфедерация на труда „Подкрепа“; 

Петър Денев - Българска стопанска камара; 

Мирослав Тончев - Българска стопанска камара; 

Красимир Вълчев – Конфедерация на независимите синдикати в България. 

 
8. Неправителствени организации от групата на екологичните организации 

Константин Господинов - Българско дружество за защита на птиците; 

Георги Гюзелев - Българско дружество за защита на птиците; 
Николай Сиджимов - Асоциация на еколозите от общините в България; 

Павлин Михов - Асоциация на еколозите от общините в България; 

Емилия Палакарчева - Сдружение „Екофорум за устойчиво развитие”; 

Илиян Пътев - Сдружение „Екофорум за устойчиво развитие”; 

Доц. д-р Маруся Любчева - Сдружение „Черноморски институт”- Бургас; 

Сабина Недкова - Сдружение „Черноморски институт” – Бургас. 
 

9. Неправителствени организации,  работещи в сферата на политиките за развитие 

Атанас Грозев - Коалиция за устойчиво развитие; 
Дончо Иванов - Коалиция за устойчиво развитие; 

Милен Каменов - Сдружение „Европа и ние”; 

Ивелина Церянова - член на Сдружение „Европа и ние”. 


