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НАЦИОНАЛНА КООРДИНАЦИОННА ГРУПА 

ЗА УЧЕНЕ ПРЕЗ ЦЕЛИЯ ЖИВОТ 

 

(определена със Заповед № РД 09-439 от 19.03.2018г. на министъра на образованието и науката) 

 
№ 

по 

ред 

 

Име, фамилия 

 

Институция/Организация 

 

Телефон 

 

Ел. адрес 

 ПРЕДСЕДАТЕЛ:  

Таня Михайлова 

заместник-министър  

на образованието и науката 

 

Министерство  

на образованието и науката 

9217503 t.mihaylova@mon.bg  

 ЗАМЕСТНИК-

ПРЕДСЕДАТЕЛ: 

Мария Тодорова 

директор  

на дирекция „Професионално 

образование и обучение” 

 

Министерство  

на образованието и науката 

9217779 mtodorova@mon.bg 

 

 

 СЕКРЕТАР: 

Жулиян Гочев  

държавен експерт, дирекция 

„Професионално образование и 

обучение” 

 

Министерство  

на образованието и науката 

424 11 44 z.gochev@mon.bg 

 

 

mailto:t.mihaylova@mon.bg
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№ 

по 
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Име, фамилия 

 

Институция/Организация 

 

Телефон 

 

Ел. адрес 

1. д-р Аделина Борисова 

главен експерт, дирекция 

„Професионална квалификация и 

лицензиране” 

Национална агенция за 

професионално образование и 

обучение 

02 970 66 57 

0889 883004 

adelina.borisova@navet.government.bg 

 

Резервен член: Силвия Тонева 
Национална агенция за 

професионално образование и 

обучение 

02 970 66 48, 

0889 80 30 49 

s.toneva@navet.government.bg 

 

2. Анелия Йотова 

главен експерт, дирекция 

„Приобщаващо образование” 

МОН 02/9217491 

0888 356 784 

a.yotova@mon.bg.  

Резервен член: Тихозар Кръстев 

старши експерт, дирекция 

„Приобщаващо образование” 

 

МОН 02/9217482 

0882 095 602 

tihosar.krastev@mon.bg  

3. Валентина Дейкова 

държавен експерт,  

дирекция „Професионално 

образование и обучение” 

 

МОН 424 11 14 v.deikova@mon.bg 

 

4. Валерия Додова 

старши експерт  

„Професионално образование и 

обучение“ 

 

Столична община 0889699290 valeriadodova@abv.bg 

 

Резервен член: Емил Миков Столична община 0884587820 emom@dir.bg 

mailto:adelina.borisova@navet.government.bg
mailto:s.toneva@navet.government.bg
mailto:a.yotova@mon.bg
mailto:tihosar.krastev@mon.bg
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по 
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Телефон 

 

Ел. адрес 

 

5. Василиса Долженкова 

главен експерт,  

дирекция „Икономически 

политики за насърчаване” 

Министерство на икономиката 02/940 7422 v.dolzhenkova@mi.government.bg 

 

Резервен член: Слава Йорданова 

 

Министерство на икономиката 02/940 7368 slava.yordanova@mi.government.bg 

6. Веселина Ганева 

държавен експерт,  

дирекция „Съдържание на 

предучилищното и училищното 

образование” 

 

МОН 02/9217585 

0888 988 246 

v.popova@mon.bg 

 

7. Георги Стоев  

заместник-председател  

на Управителния съвет 

Българска търговско-промишлена 

палата 

02 8117 626 g.stoev@bcci.bg 

 

Резервен член:  

Маргарита Дамянова 

 

Българска търговско- 

промишлена палата 

02 8117 477 m.damyanova@bcci.bg 

 

8. Даниела Кунева 

държавен експерт,  

дирекция „Финанси” 

 

МОН 9217 476 d.kuneva@mon.bg 

 

9. Даниела Симидчиева 

директор на Център за 

професионално обучение, и на 

Българска стопанска камара 0887978012 

9879703 

danisimi@bia-bg.com 

 

mailto:v.dolzhenkova@mi.government.bg
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програма „Професионално 

обучение“ 

Резервен член: Антоанета 

Кацарова 

Ръководител направление 

„Методическо осигуряване на 

ЦПО и на програма 

„Професионално обучение” 

 

Българска стопанска камара 0899639182 

02/9320969 

a.katzarova@bia-bg.com 

10.  подп. Диман Диманов  

държавен експерт,  

отдел „Образование и 

квалификация” 

Министерство на отбраната 02/9221075 

0889 322 144 

d.dimanov@mod.bg 

 

Резервен член: 

подп. Милен Филев 

главен експерт,  

отдел „Образование и 

квалификация” 

 

Министерство на отбраната 02/9221076 

0887 411 853 

m.filev@mod.bg  

 

11. Иван Захариев 

директор на дирекция 

„Човешки ресурси и пазар на 

труда“ 

 

Конфедерация на работодателите 

и индустриалците в България 

02/981 91 69; 

884 383697 

izahariev@ceibg.bg 

 

12. Ирена Тимчева 

началник  

Министерство  

на младежта и спорта 

93 00 826 Irena.Timcheva@mpes.government.bg 

 

mailto:a.katzarova@bia-bg.com
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№ 

по 
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Телефон 

 

Ел. адрес 

на отдел „Национални и 

международни младежки 

политики” 

Резервен член: Красимир Кънев 

главен експерт, дирекция „Спорт 

за учащи и спортни училища” 

 

Министерство  

на младежта и спорта 

93 00 529 Krasimir.Kanev@mpes.government.bg  

 

 

13. Камелия Колева 

държавен експерт ,  

дирекция „Учебници  

и училищна документация“ 

 

 

МОН 9217455 

0884 101 341 

k.koleva@mon.bg 

 

14.  Карине Бабаян 

главен експерт,  

дирекция „Висше образование”  

МОН 9217 690 k.babayan@mon.bg 

 

Резервен член: 

Ангелина Ламбрева 

държавен експерт,  

дирекция „Висше образование” 

 

МОН 9217 694 a.paunova@mon.bg 

 

15.  Красимира Димитрова 

главен експерт, дирекция 

„ПДСА“ 

Център за развитие  

на човешките ресурси 

915 50 36, 

0885 155 312 

Kdimitrova@hrdc.bg 

 

Резервен член: Мария Иванова Център за развитие  

на човешките ресурси 

8154052 

 

mivanova@hrdc.bg 

 

mailto:Krasimir.Kanev@mpes.government.bg
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главен експерт, дирекция 

„ПДСА“ 

 

16.  Кристина Николова 

старши експерт, отдел 

„Национални научни 

инициативи”, дирекция „Наука” 

МОН 9217 416 k.nikolova@mon.bg 

 

Резервен член: Светослав Валачев 

младши експерт, отдел 

„Транснационални инициативи”, 

дирекция „Наука” 

 

МОН 9217 736 s.valachev@mon.bg 

 

17.  Лора Заркова 

държавен експерт, дирекция 

„Организация и контрол” 

МОН 02/9217 438 l.zarkova@mon.bg 

 

Резервен член: Лиляна Стефанова 

държавен експерт, дирекция 

„Организация и контрол” 

 

МОН 02/9217 667 l.stefanova@mon.bg 

 

18. Любка Георгиева 

конфедерален секретар,  

КТ „Подкрепа“ 0889 719 129 lubka1951@abv.bg 

 

Резервен член: Мария Петрова 

експерт 

 

КТ „Подкрепа“ 0896 575 919 maria_petrova@podkrepa.org 

 

19. Мими Данева МОН 02 424 11 07 

0878 760 508 

m.daneva@mon.bg 

 

mailto:k.nikolova@mon.bg
mailto:s.valachev@mon.bg
mailto:l.zarkova@mon.bg
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№ 

по 

ред 

 

Име, фамилия 

 

Институция/Организация 

 

Телефон 

 

Ел. адрес 

главен експерт, дирекция 

„Международно сътрудничество” 

 

20. Неда Кристанова 

директор, Център за оценяване на 

предучилищното и училищното 

образование  

МОН 02/9705615 

970 56 15 

n.kristanova@mon.bg 

 

Резервен член: Катя Минева 

главен експерт, Център за 

оценяване на предучилищното и 

училищното образование 

 

МОН 02/970 56 24 k.mineva@mon.bg 

 

21. инж. Николина Симеонова  

държавен експерт, отдел 

„Държавни горски предприятия“, 

дирекция „Търговски дружества и 

държавни предприятия” 

Министерство на земеделието, 

храните и горите 

02/98511523 

0882306808 

ngsimeonova@mzh.government.bg 

 

Резервен член: Стойка Митева 

младши експерт, отдел 

„Държавни горски предприятия“, 

дирекция „Търговски дружества и 

държавни предприятия” 

Министерство на земеделието, 

храните и горите 

02/98511347 

0887482341 

 

smiteva@mzh.government.bg 

 

22. Нирен Хасанова 

главен експерт, Център за 

образователна интеграция на 

МОН 0879 814 169 n.hasanova@mon.bg 

 

mailto:n.kristanova@mon.bg
mailto:k.mineva@mon.bg
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mailto:smiteva@mzh.government.bg
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№ 

по 
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Телефон 

 

Ел. адрес 

децата и учениците от 

етническите малцинства 

Резервен член: Инна Иванова 

главен експерт, Център за 

образователна интеграция на 

децата и учениците от 

етническите малцинства 

 

МОН 0879 814 170 inna.ivanova@mon.bg 

 

23. Проф. дсн Пепка Бояджиева 

председател на Научния съвет на 

Институт за изследване на 

обществата и знанието 

Институт за изследване на 

обществата и знанието при 

Българска академия на науките 

 

08997551574 pepka7@gmail.com 

 

д-р Петя Илиева-Тричкова 

Център за емпирични 

изследвания, Институт за 

изследване на обществата и 

знанието 

 

Институт за изследване на 

обществата и знанието при 

Българска академия на науките 

0898907529 piis@abv.bg 

 

24. Росен Симеонов  

началник на отдел 

„Професионално ориентиране и 

обучение на възрастни“, Главна 

дирекция „Услуги по заетостта“ 

Агенция по заетостта 92 65  359 R.Simeonov@az.government.bg 

 

Резервен член: Силвия Кирякова Агенция по заетостта 92 65 388 S.Kiriakova@az.government.bg 

 

mailto:inna.ivanova@mon.bg
mailto:pepka7@gmail.com
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№ 

по 

ред 

 

Име, фамилия 

 

Институция/Организация 

 

Телефон 

 

Ел. адрес 

главен експерт, отдел 

„Планиране“, дирекция „Анализи, 

наблюдение и планиране“ 

 

25. Росица Стелиянова 

директор „Програми и проекти“ 

Асоциация на индустриалния 

капитал в България 

02/9633752 

02/9633756 

bica@bica-bg.org 

 

Резервен член: Петя Запрянова 

директор на Център за 

професионално обучение 

 

Асоциация на индустриалния 

капитал в България 

02/963 37 52 

02/963 37 56 

bica@bica-bg.org 

 

26. Румяна Томова 

държавен експерт, дирекция 

„Квалификация и кариерно 

развитие“ 

МОН 02 424 11 73 

0887 276 891 

r.tomova@mon.bg 

 

Резервен член: Жасмина 

Александрова 

държавен експерт, дирекция 

„Квалификация и кариерно 

развитие“ 

 

МОН 02 424 11 71 

0878 659 667 

j.alexsadrova@mon.bg  

27. д-р Силва Налбантян-Хачерян 

държавен експерт, дирекция 

„Международно сътрудничество, 

европейски програми и 

регионални дейности“ 

Министерство на културата 02/9400827 

0885304448 

silva_ha@mc.government.bg 

 

Резервен член: Ралица Базайтова Министерство на културата 02/9400825 rbazaytova@mc.government.bg 

mailto:bica@bica-bg.org
mailto:bica@bica-bg.org
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Ел. адрес 

главен експерт, дирекция 

„Сценични изкуства и 

художествено образование“ 

 

28. Светомира Калоянова 

и.д. директор на дирекция 

„Планиране, програмиране и 

оценка“ 

ИА ОПНОИР 0888 901 547 m.kaloyanova@mon.bg 

 

Резервен член: Димитър Бочев 

държавен експерт, отдел 

„Наблюдения и оценка“ 

 

ИА ОПНОИР 0886 972 548 d.bochev@mon.bg 

 

29. Свилен Кателиев 

началник на отдел „Статистика на 

образованието и културата“ 

Национален статистически 

институт 

9857 469 

0889612161 

SKateliev@NSI.bg 

 

Резервен член: Делян Атанасов 

старши експерт „Статистика на 

образованието и културата“ 

 

Национален статистически 

институт 

9857 484 DAtanasov@nsi..bg.  

 

30. Спаска Тарандова Българска библиотечно - 

информационна асоциация 

0892219360 spaska.tarandova@gmail.com 

 

Резервен член: Анета Дончева Българска библиотечно - 

информационна асоциация 

0887847505 donchevaaneta@gmail.com 

 

31. Стефка Лиманска 

началник на отдел 

„Професионална квалификация“, 

Министерство на труда и 

социалната политика 

8119 541 stefkalimanska@abv.bg 

slimanska@mlsp.government.bg 
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№ 

по 
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Институция/Организация 

 

Телефон 

 

Ел. адрес 

дирекция „Политика на пазара на 

труда и трудова мобилност” 

Резервен член: Искра Петрова 

главен експерт, отдел 

„Професионална квалификация“, 

дирекция „Политика на пазара на 

труда и трудова мобилност 

Министерство на труда и 

социалната политика 

8119 419 iskra.petrova@mlsp.government.bg 

 

32. Цветелина Атанасова  

началник отдел „Стратегическо 

планиране и договаряне“, Главна 

дирекция „Стратегическо 

планиране и програми за 

регионално развитие“ 

Министерство на регионалното 

развитие и благоустройството 

9405 650 TAtanasova@mrrb.government.bg 

 

Резервен член: Иван Попов 

началник сектор „Стратегическо 

планиране и програмиране“, 

Главна дирекция „Стратегическо 

планиране и програми за 

регионално развитие“ 

Министерство на регионалното 

развитие и благоустройството 

9405 662 IPopov@mrrb.government.bg 

33. Юлия Симеонова  

национален секретар и мениджър 

проекти, направление „Обучения, 

проекти и международно 

сътрудничество“ 

Конфедерация на независимите 

синдикати в България 

02/4010 472 

0887 605 066 

ysimeonova@citub.net 

 

Резервен член: Диана Найденова Конфедерация на независимите 

синдикати в България 

02/4010 619 

0888 998 224 

dnaidenova@citub.net 
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„Националните координатори в изпълнение на 
Европейската програма за учене на възрастни” 

Проект № 592041-EPP-1-2017-1-BG-EPPKA3-AL-AGENDA 

Споразумение № 2017 - 2297 / 001 – 001 
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Име, фамилия 

 

Институция/Организация 

 

Телефон 

 

Ел. адрес 

главен експерт „Активни мерки 

на пазара на труда“ 

 

 


