
ПРОТОКОЛ № 1/27.01.2015 г. 

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

Държавната агенция за българите в чужбина (ДАБЧ) 

Днес, 27.01.2015 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 дирещия „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. Избор на председател на комисията 

2. Приемане на Правила за публично изслушване на кандидатите за председател на 

ДАБЧ 

3. Определяне на дата на публичното изслушване на кандидатите 

4. Получаване на заявленията и документите към тях от кандидатите, които 

отговарят на изискванията за участие в публичното изслушване. 

5. Насрочване на следващо заседание 



След приемане на дневния ред комисията взе следните решения: 

По т. 1 от дневния ред: 

Комисията счита, че предвид липсата на разпореждания в горепосочените заповеди 

за определяне на председател на комисията, с оглед на малкия брой членове на комисията, 

както и с оглед на липсата на самостоятелни функции на такава фигура, не е необходимо 

определянето на председател на комисията. Комисията прие, че протоколите от. 

заседанията ще бъдат подписвани от всички членове. 

Поради това, след проведено обсъждане, комисията не взема решение по т. 1 от 

дневния ред. 

По т. 2 от дневния ред: 

Комисията приема Правила за публично изслушване на кандидатите за председател 

на ДАБЧ, които се прилагат като Приложение 1 към настоящия протокол от заседанието. 

По т. 3 от дневния ред: 

Съгласно приетите от комисията по т. 2 от дневния ред Правила за публично 

изслушване на кандидатите, изслушването ще се проведе на 09.02.2015 г. от 10 часа, като 

поредността на кандидатите ще се определи чрез жребий, проведен в деня на 

изслушването. 

По т. 4 от дневния ред: 

На всеки член от комисията бе предоставен комплект от подадените в срок 

заявления на кандидатите, както следва: 

1. Борис Борисов 

2. Димитър Владимиров 

3. Райна Манджукова 

4. Ангел Маринков 

5. Виктория Маркова 

6. Кирил Радев 

7. Спас Ташев 

8. Гентиян Пируши 

9. Петър Пунчев 



По т. 5 от дневния ред: 

На 6 февруари от 10 часа Комисията ще проведе заседание за обсъждане на 

постъпилите въпроси по реда на чл. 5 от Правилата за публично изслушване на 

кандидатите за председател на ДАБЧ и за подбор на тази основа на въпросите, които да 

бъдат поставени на кандидатите по време на изслушването. 

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 



ПРАВИЛА ЗА ПУБЛИЧНО ИЗСЛУШВАНЕ НА КАНДИДАТИТЕ ЗА 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ДЪРЖАВНАТА АГЕНЦИЯ ЗА БЪЛГАРИТЕ В ЧУЖБИНА 

Чл. 1. Тези правила уреждат процедурата за публично изслушване на 

кандидатите за председател на Държавната агенция за българите в чужбина (ДАБЧ), 

открита със Заповед № Р - 250 от 12 декември 2014 г. на заместник министър-

председателя по координация на европейските политики и институционалните въпроси. 

Чл, 2. Кандидатите за председател на ДАБЧ се изслушват от комисията, 

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

председателя по координация на европейските политики и институционалните въпроси. 

Чл. 3. (1) Изслушването се провежда на 09.02.2015 г. от 10 часа. 

(2) Съобщение за датата на изслушването се поставя на интернет страницата 

на ДАБЧ и се изпраща на електронната поща, посочена от кандидатите в заявлението за 

кандидатстване, на 27.01.2015 г. 

Чл. 4. Представените от кандидатите за председател концепции за развитие на 

дейността на Агенцията се публикуват.на интернет страницата на ДАБЧ на 27.01.2015 

г., като се осигурява възможност за изразяване на коментари и мнения по тях. 

Чл. 5. В срок до 04.02.2015 г. всички заинтересовани лица, в това число 

организации на българите в. чужбина, могат да изпратят въпроси, които да бъдат 

зададени на кандидатите при изслушването им. Обявление за това се поставя на 

интернет страницата на ДАБЧ до 28.01.2015 г. 

Чл. 6. (Г) Изслушването на кандидатите е по ред, определен по жребий, 

проведен в деня на изслушването в присъствието на явилите се на изслушването 

кандидати. 

(2) Кандидатите се изслушват поотделно. 

(3) Всеки кандидат се изслушва в рамките на до 30 минути. 

(4) Изслушването започва с представяне на концепцията за развитие на 

дейността на Агенцията от кандидата в рамките на до 10 минути. 

(5) Комисията задава на всеки от кандидатите едни и същи предварително 

определени въпроси, включително въз основа на въпросите, постъпили по реда на чл. 5. 



Чл. 7. За изслушването се съставя пълен стенографски протокол, който се 

публикува на интернет страницата на ДАБЧ в срок до 3 дни след провеждането на 

изслушването. 

Чл. 8. (1) В срок до 10 дни след изслушването комисията представя на 

заместник министър-председателя по координация на европейските политики и 

институционалните въпроси доклад за резултатите от изслушването и цялостното 

представяне на кандидатите. 

(2) Докладът се подписва от всички членове на комисията. 

(3) В случай че член на комисията не е съгласен с констатация в доклада, това 

се отразява като особено мнение. 

Чл. 9. За заседанията на комисията се съставя протокол, който се подписва от 

всички членове на комисията. 

Членове на комисията 

Настоящите правила се приемат на основание т. 4 от Заповед № Р - 250 от 12 

декември 2014 <?., издадена от заместник министър-председателя по координация на 

европейските политики и институционалните въпроси. 

Катя Матева - директор на дирекция „Българско гражданство", 

Министерство на правосъдието 

Анелия Иванчева - началник на отдел „Двустранно и регионално 

сътрудничество", дирекция „Международно сътрудничество", Министерство на 

вътрешните работи 

Надя Кръстева - началник на отдел „Международни хуманитарни 

организации", дирекция „Права на човека", Министерство на външните работи 

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

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

съвет 


