
ПРОТОКОЛ № 3/09.02.2015 г. 

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

Държавната агенция за българите в чужбина (ДАБЧ) 

Днес, 09.02.2015 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. Определяне на поредността за изслушване на осемте кандидати чрез жребий в 

присъствието на явилите се на изслушването кандидати. 

2. Провеждане на изслушване на кандидатите поотделно, съгласно определената 

чрез жребия поредност по реда на чл. 6 от Правилата за провеждане на изслушването. 

След приемане на дневния ред, се пристъпи към разглеждане на точките от него. 

По т. 1 от дневния ред: 



Комисията покани в залата явилите се за изслушването осем кандидати и проведе 

пред тях теглене на жребий. В резултат на жребия, срещу който не постъпиха възражения 

от никой от присъстващите, се определи следната поредност за изслушване на 

кандидатите: 

1. Кирил Радев 
2. Борис Борисов 
3. Райна Манджукова 
4. Димитър Владимиров 
5. Гентиян Пируши 
6. Спас Ташев 
7. Петър Пунчев 
8. Ангел Маринков 

По т. 2 от дневния ред: 

Комисията 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. За изслушването се състави стенографски протокол, приложение 

към настоящия протокол. 

След изслушването на всички кандидати заседанието приключи в 16:50 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 дирещия „Правна" в 

Министерския съвет 


