
ПРОТОКОЛ № 2/06.02.2015 г. 

от заседание на комисията за публично изслушване на кандидатите за председател на 

Държавната агенция за българите в чужбина (ДАБЧ) 

Днес, 06.02.2015 г., от 10:00 часа се проведе заседание на комисията за публично 

изслушване на кандидатите за председател на Държавната агенция за българите в чужбина 

(ДАБЧ) по процедура, открита със Заповед № Р - 250 от 12 декември 2014 г. на заместник 

министър-председателя по координация на европейските политики и институционалните 

въпроси. 

Съгласно Заповед № Р - 21 от 26 януари 2015 г. на заместник министър-

председателя по координация на европейските политики и институционалните въпроси 

комисията е в състав: 

Катя Матева - директор на дирекция „ Българско гражданство" на 

Министерството на правосъдието 

Анелия Иванчева - началник на отдел „Двустранно и регионално 

сътрудничество " в дирекция „ Международно сътрудничество " на Министерството на 

вътрешните работи 

Надя Кръстева - началник на отдел „Международни хуманитарни организации" 

в дирекция „Права на човека " на Министерството на външните работи 

Катя Славчева - началник на отдел „ Човешки ресурси " в Министерски съвет 

Мария Казанджиева - правен съветник в дирекция „Правна" в Министерски 

съвет 

Заседанието на комисията протече при следния ДНЕВЕН РЕД: 

1. Разглеждане и обсъждане на постъпилите от заинтересовани лица към 

кандидатите при изслушването и определяне на въпроси, които ще бъдат зададени на 

кандидатите; 

2. Насрочване на следващо заседание; 

След приемане на дневния ред комисията взе следните решения: 

По т. 1 от дневния ред: 



Комисията разгледа постъпилите общо 59 въпроса от заинтересовани лица към 

кандидатите при изслушването и въз основа на тях формулира следните въпроси, които да 

бъдат зададени на всеки от кандидатите съгласно чл. 6, ал. 5 от Правилата за публично 

изслушване на кандидатите за председател на Държавната агенция за българите в 

чужбина: 

1. Какви са мотивите Ви да се кандидатирате за председател на ДАБЧ? Какви ще са 

първите три стъпки, ако бъдете избран за председател? 

2. Смятате ли, че създаването на Многомандатен избирателен район - Чужбина ще 

повлияе положително на държавната политика за българите в чужбина? 

3. На какви характеристики/критерии трябва да отговарят лицата от български 

произход, за да получат удостоверения за произход? Има ли необходимост от 

законодателни промени и какви? 

4. Считате ли, че административният капацитет и заложеният бюджет на ДАБЧ са 

достатъчни за осъществяването на идеите ви и концепцията ви за развитие на 

агенцията. Имате ли конкретни предложения? С огледа капацитета на ДАБЧ, какъв 

брой преписки за български произход годишно считате, че агенцията може да 

разглежда? 

5. Смятате ли, че за нуждите на ДАБЧ следва да бъде изготвена обективна 

демографска статистика за всички български общности по света? Как ще стане това 

и кой ще актуализира тази статистика? 

6. Предвид ситуацията в Украйна, каква подкрепа трябва ДАБЧ да окаже за 

проблемите на етническите българи там? 

По т. 2 от дневния ред: 

На 09 февруари 2015 г. от 10:00 часа в сградата на Министерския съвет, Комисията 

ще проведе публичното изслушване на кандидатите, съгласно чл. 6 и сл. от Правилата за 

публично изслушване на кандидатите за председател на Държавната агенция за българите 

в чужбина 

Заседанието приключи в 13:35 ч. 

Катя Матева - директор на дирекция ,, Българско гражданство " 

на Министерството на правосъдието 

Анелия Иванчева - началник на отдел „Двустранно и регионално 



сътрудничество " в дирекция „Международно сътрудничество " 

на Министерството на вътрешните работи 

Надя Кръстева - началник на отдел „Международни 

хуманитарни организации" в дирекция „Права на човека" на 

Министерството на външните работи 

Катя Славчева - началник на отдел „ Човешки ресурси" в 

Министерския съвет 

Мария Казанджиева ~ правен съветник в дирекция „Правна" в 

Министерския съвет 


