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ФОНДАЦИЯ ЗА ПРОЗРАЧНИ РЕГЛАМЕНТИ 

София 1618, бул. „Цар Борис III” № 168, БЦ «Андромеда», офис 13 

тел./факс 02 987 33 05; 0889 777 994; www.ftr-bg.org; e-mail: office@ftr-bg.org  

 

 

З А П О В Е Д 
 

№ 23 / 01.06.2016 г. 

за назначаване на комисия 
 

На основание Решение № 1/11.02.2009 г. на Настоятелството на ФОНДАЦИЯ ЗА 

ПРОЗРАЧНИ РЕГЛАМЕНТИ във връзка с учредяване на приз в 4 категории: 

 Най-прозрачна областна администрация; 

 Най-прозрачна общинска администрация; 

 Най-добра практика за партньорство между областна администрация и стуктури 

на гражданското общество за реализиране на прозрачност в действията на 

администрацията; 

 Най-добра практика за партньорство между общинска администрация и 

стуктури на гражданското общество за реализиране на прозрачност в действията на 

администрацията 

и съгласно Регламент за кандидатстване за приза за 2015 г. 

 

Н А З Н А Ч А В А М 
 

Комисия в състав: 
 

Председател: 
 

Иван Аспарухов 

Заместник-министър на регионалното развитие и благоустройството (XII.2014-V.2016). 

Отговаря за регионалната политика и планиране на регионите. Ръководи Съвета за 

регионална политика, който помага развитието на изостаналите български региони. Бил е 4 

мандата кмет на община Мездра (1999-2014). От 2004 г. до 2014 г. е член на Управителния 

съвет на Национално сдружение на общините в Република България. От 01.01.2007 до 

01.12.2014 г. е зам.-делегат в Комитет на регионите – Брюксел, участник в комисиите 

CIVEX и COTER. 
 

Членове: 
 

1. Евгени Чачев 

Министър на регионалното развитие и благоустройството в 84-тото правителство. Бивш 

председател на УС на Столична общинска банка и председател на УС на банка „Биохим“. 

От май 1997 г. е заместник-министър, а от декември 1999 г. до юли 2001 г. министър на 

регионалното развитие и благоустройството. Депутат в 39-тото и 40-тото Народно 

събрание. Настоящ съветник на министъра на регионалното развитие. 
 

2. Арх. Белин Моллов 

Арх. Белин Моллов е първият председател на оценителна комисия в конкурса на 

„Фондация за прозрачни регламенти“ за прозрачнист и партньорство в работата на 

администрацията (2009 г.) От 1992 до 1996 г. е началник-управление „Административно-

териториално деление и местна администрация“ в МРРБ; 2001-2002 г. е заместник-

министър на регионалното развитие и благоустройството; от 2003 до 2010 г. е съветник в 

политическия кабинет на министъра на регионалното развитие и благоустройството. Съ-

председател на преговорната позиция „Регионална политика“ по договора за 

присъединяване на България към ЕС. Участвал е в експертната група на Съвета на Европа 

за разработването на „Хартата на градовете“. Бил е методически ръководител на редица 
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общински планове за развитие и областни стратегии. Хоноруван преподавател по 

специалността урбанизъм в УАСГ, модератор на обществени форуми, общественик. 
 

3. Даниела Кисьова 

Ст. репортер в програма „Хоризонт“ на БНР. 
 

4. Д-р Красимир Мирев 

Четири последователни мандата кмет на Община Търговище (1999-2015 г.) Председател на 

Управителния съвет на Националното сдружение на общините в Република България (2004-

2008 г.). Вицепрезидент на Комитета на регионите на Европейския съюз в Брюксел (2007-

2013). Народен представител в VII-мото Велико народно събрание. 
 

5. Минко Акимов 

Кмет на Община Троян (2007-2011 г.). Председател на Общински съвет Троян (2011-2013 

г.). Понастоящем общински съветник и член на Съвета за децентрализация към 

Министерски съвет. 
 

6. Емил Евлогиев 

Член на Сметната палата на Република България. Зам.-председател на Управителния съвет 

на Институт на дипломираните експерт-счетоводители (ИДЕС) от 2011 г. От 2005 до 2011 г. 

Председател на Контролния съвет на ИДЕС. От 2002 до 2005 г. Зам.-председател на 

Контролния съвет на ИДЕС. Автор на самостоятелни книги и много публикации в 

счетоводни и икономически издания - Financial Times World Accounting Report, Financial 

Times World Tax Report, издателство „Раабе”, „Счетоводство плюс”, „Делова седмица”, 

„Седмичен законник”, „Български законник”, „Счетоводство ХХI век”, „Наръчник на 

икономиста” и др.  

 

Комисията да прегледа и оцени кандидатурите в срок до 30.06.2016 г. съгласно Регламент 

2015 и извърши класиране на кандидатите в категории: 

 Най-прозрачна областна администрация; 

 Най-прозрачна общинска администрация. 

 

Комисията да провери и преброи номинациите в категории: 

 Най-добра практика за партньорство между областна администрация и 

структурите на гражданското общество за реализиране на прозрачност в действията на 

администрацията, 

 Най-добра практика за партньорство между общинска администрация и 

структурите на гражданското общество за реализиране на прозрачност в действията на 

администрацията 

и да излъчи победителите в съответните категории. При равен брой номинации за една 
практика решението да бъде взето от комисията с явно гласуване и публичен протокол от 
заседанието в срок до 28.06.2016 г. 
 

Комисията да извърши преглед и актуализация на Регламента за кандидатстване за приза за 

2016 г. в срок до 30.11.2016 г. 

 

Настоящата заповед да се доведе до знанието на посочените експерти за сведение и 

изпълнение. 

 

 

 

ПЕТЯ ДОНОВА 

Управител на «Фондация за прозрачни регламенти» 


