Представители на НСОРБ в работни групи,
съвети и други форми свързани с регионално развитие и благоустройство

Съвет/Работна група
Членове на УС с ресор регионално
развитие и благоустройство

Заседания

Представители
-

Атанас Камбитов, кмет на община
Благоевград
Донка Михайлова, кмет на община
Троян

Комитети за наблюдение и Управителни органи на донорски програми, управлявани от
МРРБ – общо 9, представители 20
1 Комитет за наблюдение на ОП
„Региони в растеж“ 2014-2020

Даниел Панов, председател на УС на
НСОРБ, кмет на община Велико
Търново
-

-

Емил Караиванов, председател на КС
на НСОРБ, кмет на община
Асеновград
Владимир Георгиев, член на УС на
НСОРБ, кмет на община Самоков
Силвия Георгиева, изпълнителен
директор на НСОРБ

2 Комитет за наблюдение на Програма
за трансгранично сътрудничество
ИНТЕРРЕГ - ИПП България - Турция
2014-2020

-

Иво Димов, заместник- председател
на УС на НСОРБ, кмет на община
Димитровград

-

Исмаил Осман, кмет на община Руен

3 Комитет за наблюдение на Програма
за трансгранично сътрудничество
ИНТЕРРЕГ-ИПП България –
Македония 2014-2020

-

Владимир Москов, член на УС на
НСОРБ, кмет на община Гоце Делчев

-

Методи Чимев, кмет на община
Дупница

4 Комитет за наблюдение на Програма
за трансгранично сътрудничество
ИНТЕРРЕГ - ИПП България –
Сърбия 2014-2020

-

Ваньо Костин, кмет на община
Чупрене

-

Пламен Петков, кмет на община
Чипровци

5 Комитет за наблюдение на Програма
за трансгранично сътрудничество
ИНТЕРРЕГ Румъния – България
2014-2020

-

Пламен Стоилов, Член на УС на
НСОРБ, кмет на община Русе

-

Генчо Генчев, кмет на община
Свищов

Съвет/Работна група

Заседания

Представители

6 Комитет за наблюдение на Програма
за трансгранично сътрудничество
ИНТЕРРЕГ V-A Гърция – България
2014-2020

-

Румен Пехливанов, кмет на община
Рудозем

-

Димитър Бръчков, кмет на община
Петрич

7 Комитет за наблюдение на
Съвместната оперативна програма
(СОП) Черноморски басейн 20142020

-

Красимира Германова, председател
на Общински съвет Созопол
Нина Ставрева, кмет на община
Каварна

8 Комитет за наблюдение на
Съвместната оперативна програма
(СОП) Балкани - Средиземно море
2014-2020

-

-

9 Комитет за наблюдение на
Програмата за транснационално
сътрудничество „Дунав 2014-2020“

-

Ани Николова, директор дирекция
„Европейски и национални
оперативни програми", община
Варна
Валентин Василев, кмет на община
Разград
Пламен Стоилов, член на УС на
НСОРБ, кмет на община Русе
Валерий Желязков, кмет на община
Никопол

Съвети и Комисии – общо 7, представители общо - 47
1 Съвет по регионална политика (СРП)

Северозападен
Венцислав Куткудейски,
община Медковец
-

Виолин Крушовенски,
община Мизия

кмет

на

кмет

на

Георг Спартански, кмет на община
Плевен
-

Огнян Ценков,
Видин

кмет на община

Североизточен
Атанас Стоилов, кмет на община
Аксаково
-

Валентин Димитров, кмет на
община Генерал Тошево

Съвет/Работна група

Заседания

Представители
Любомир Христов, кмет на община
Шумен
-

Хатидже Алиева, председател на
Общински съвет Търговище

Северен централен
Ивелина Гецова, кмет на община
Лясковец
-

Севгин Назъм Шукри, кмет на
община Лозница

Юлиян Найденов, кмет на община
Силистра
-

Иван Иванов, кмет на община
Севлиево

Югозападен
Петър Паунов, кмет на община
Кюстендил
-

Вяра Церовска, кмет на община
Перник

Ангел Жиланов, кмет на община Горна
Малина
-

Радослав Ревански, кмет на община
Белица

Югоизточен
Георги Славов, кмет на община Ямбол
-

Николай Грозев, кмет на община
Нова Загора

Георги Георгиев, кмет на община
Тунджа
-

Васил Панделиев, кмет на община
Сунгурларе

Южен централен
Николай Мелемов, кмет на община
Смолян

Съвет/Работна група

Заседания

Представители
-

Николай Зайчев, кмет на община
Пещера

Емил Караиванов, кмет на община
Асеновград
-

Ресми Мурад, кмет на община
Ардино

Квота на НСОРБ
Галина Стоянова, кмет на община
Казанлък
-

Силвия Георгиева, изпълнителен
директор НСОРБ

Стоимен Спасов, регионален
координатор за ЮЦР, НСОРБ

Съвет за устойчиво развитие в
отрасъл "Водоснабдяване и
канализация" към МРРБ

Съвет за координация на реформата в
отрасъл „ВиК“

-

Мариана Николова, ръководител
екип, НСОРБ

-

инж. Иванка Димитрова, директор
дирекция "Общинска собственост и
устройство на територията",
Свиленград

-

инж. Христос Георгис Мингас,
главен експерт ВиК, Враца

-

Огнян Ценков, кмет на община
Видин
Николай Тодоров, общински
съветник, ОбС Троян

Съвет по децентрализация на
държавното управление

- Даниел Панов, кмет на община Велико
Търново
- Донка Михайлова, кмет на община
Троян
- Иво Димов, кмет на община
Димитровград
- Хасан Азис, кмет на община
Кърджали
- Златко Живков, кмет на община
Монтана

Съвет/Работна група

Заседания

Представители
- Владимир Георгиева, кмет на община
Самоков
- Георги Димитров, кмет на община
Карнобат
- Ивайло Симеонов, кмет на община
Елин Пелин
- Красимира Германова, председател на
Общински съвет Созопол
- Силвия Георгиева, изпълнителен
директор на НСОРБ

Съвета по геодезия, картография и
кадастър

-

инж. Юри Бодуров, началник отдел
„Регулация и кадастър“, община
Самоков

Консултативен съвет в областта на
проектирането, строителството и
инвестиционния процес към
министъра на регионалното развитие
като експертно звено за решаване на
проблеми в посочените области

-

инж. Николай Хитров, началник
отдел, община Троян
арх. Виктор Бузев, главен архитект,
община Варна
урб. Мила Гиздова, експерт
„Устройство на територията“,
НСОРБ

Обществен консултативен съвет по
въвеждане на електронната система
за таксуване на база време и
изминато разстояние

-

Ивайло Симеонов, кмет на община
Елин Пелин

-

Ани Янкова, главен експерт
"Строителство и устройство на
територията", община Велико
Търново
Благой Чипишев, експерт "Бюджет и
капиталови разходи", община
Благоевград
инж. Детелина Рангелова, началник
отдел "Устройство на територията",
община Монтана
Теодора Цанева, главен експерт
"Проекти и икономическо развитие",

-

Работни групи общо 20, представители общо - 41
Работна група за оптимизиране на
процедурите по анексиране на
договорите за целево финансиране на
Националната програма за енергийна
ефективност на многофамилните
жилищни сгради

-

-

-

Съвет/Работна група

Заседания

Представители
община Габрово

Mеждуведомствена експертна
работна група за изменение и
допълнение на Закона за устройство
на територията (2017)

-

-

Междуведомствена работна група за
изготвяне на изменение и допълнение
на Наредба № 17/2001 за регулиране
на движението по пътищата със
светлинни сигнали и Наредба №
18/2001 за сигнализация на пътищата
с пътни знаци
Междуведомствена работна група по
въпросите на жилищната политика в
РБ

2 заседания

арх. Мирослав Русев, главен
архитект на р-н „Витоша“, Столична
община
арх. Васил Тинчев, главен архитект,
община Благоевград
Мила Гиздова, експерт „Устройство
на територията“, НСОРБ

-

инж. Димитър Петров, директор
дирекция "Управление и анализ на
трафика", Столична община

-

арх. Надежда Калинчева – Колева,
главен архитект, община Самоков
арх. Боян Коларов, заместник- кмет,
община Добрич
Даниела Ушатова, ръководител екип,
НСОРБ
Мила Гиздова, експерт „Устройство
на територията“, НСОРБ

-

Междуведомствена работна група
във връзка с разработване и
изпълнение на Стратегията за
финансиране на отрасъл ВиК

-

Междуведомствена работна група,
която да разработи механизъм за
продължаване на Националната
програма за енергийна ефективност
на многофамилни жилищни сгради

-

Силвия Георгиева, изпълнителен
директор на НСОРБ

Междуведомствена работна група за
изготвяне на проект за изменение и
допълнение на Наредба № 2 от 2003
г. за въвеждане в експлоатация на
строежите в Република България и
минимални гаранционни срокове за

-

Пламен Стоянов, главен архитект,
община Вършец
Доротея Христова, главен архитект,
община Николаево

-

-

Мария Костадинова, заместник кмет, община Свиленград
Николай Тодоров, общински
съветник, ОбС Троян

Съвет/Работна група

Заседания

Представители

изпълнени строителни и монтажни
работи, съоръжения и строителни
обекти
Mеждуведомствена работна група за
извършване на преглед по прилагане
на изискванията на Наредба № 4 от
2009 г. за проектиране, изпълнение и
поддържане на строежите в
съответствие с изискванията за
достъпна среда за населението,
включително за хората с увреждания
и за анализиране на необходимостта
от разработване на проект на НИД на
Наредбата
Междуведомствена експертна
работна група за разработване на
концепция за ново законодателство в
областта на проектирането и
строителството

4 заседания

-

Мила Гиздова, експерт
„Териториално устройство“, НСОРБ

-

Мила Гиздова, експерт
„Териториално устройство“, НСОРБ
арх. Пламен Стоянов, главен
архитект, община Вършец

-

Междуведомствена работна група за
разработване на варианти за нов
териториален обхват на районите от
ниво 2

-

Междуведомствена работна група за
преглед и актуализация на наредби
на МРРБ относно сигнализация с
пътна маркировка, монтиране на
пътни неравности и сигнализация с
пътни знаци (Наредба 2/2001,
Наредба 18/2001, Наредба №17/2001

-

Междуведомствена експертна
работна група за анализиране на
действащата нормативна уредба и
предложение за законодателни
промени в ЗУТ, ЗДС, ЗОС, с цел
въвеждане на задължение за
извършване на преценка за
пропорционалност на намесата в

-

-

2 заседания

-

Силвия Георгиева, изпълнителен
директор на НСОРБ
Мариана Николова, ръководител
екип, НСОРБ
Благой Станчев, Парламентарен
секретар, НСОРБ
Йордан Николов, заместник-кмет,
община Стара Загора
Марияна Тодорова, специалист
"Безопасност на движението",
община Пловдив
арх. Надежда Клинчева, главен
архитект, община Самоков
арх. Виктория Грозева, главен
архитект, община Стара Загора
Даниела Ушатова, ръководител екип,
НСОРБ
Мила Гиздова, експерт „Устройство
на територията“ НСОРБ

Съвет/Работна група

Заседания

Представители

правото на личен, семеен живот и
жилище.
Работна група за облекчаване на
процедурата по присъединяване на
производители и клиенти на
електрическа енергия към
електроразпределителната /
електропреносната мрежа

2 заседания

-

-

Теодора Дачева, заместник изпълнителен директор, НСОРБ
Мила Гиздова, експерт
"Териториално устройство", НСОРБ
инж. Соня Корназова, директор
дирекция "Устройство на
територията", община Габрово
инж. Стилияна Иванова, главен
експерт в дирекция "Инфраструктура
и екология", община Габрово

Междуведомствена експертна
работна група за извършване на
преглед на съществуващите
изисквания от национални норми и
нормативи с оглед разработване на
проект на Наредба за временни
съоръжения в строителството

-

Работна група 19 „Регионална
политика и координация на
структурните инструменти“ към
Съвета по европейски въпроси

-

Междуведомствена работна група,
във връзка с изпълнението на
Решение № 704 на Министерския
съвет от 2018 г. за приемане на мерки
за трансформация на модела на
административно обслужване със
задача да анализира действащата
нормативна уредба и да предложи
изменения и допълнения на Закона за
устройство на територията

-

Мила Гиздова, експерт „Устройство
на територията“ НСОРБ

Постоянно действаща
междуведомствена работна група за
преглед и актуализация на наредбите,
свързани с чл.3, ал.3, чл. 14, ал.1 и
ал.2 и чл. 24а от Закона за
движението по пътищата

-

Благой Станчев, парламентарен
секретар, НСОРБ
Мила Гиздова, експерт „Устройство
на територията“ НСОРБ

-

-

-

инж. Ваня Илиева, директор
дирекция "Инвестиционни дейности,
благоустройство и екология",
община Разлог
Мила Гиздова, експерт „Устройство
на територията“ НСОРБ
Веселка Иванова, ръководител екип,
НСОРБ
Симеон Петков, експерт
„Европейски проекти“, НСОРБ

Съвет/Работна група

Заседания

Представители

Агенция пътна инфраструктура
Междуведомствена работна група за
изготвяне на законопроект за
изменение и допълнение на Закона за
пътищата с цел разширяване обхвата
на одитите за пътна безопасност

-

-

Димитър Петров, директор дирекция
„Управление и анализ на трафика“,
Столична община
Благой Станчев, парламентарен
секретар на НСОРБ

