




2. Представител на "Напоителни системи" ЕАД:
Петко Димов - Управител на "Напоителни системи" ЕАД, клон Марица;

3. Представител на "НЕК" ЕАД, Предприятие "Язовири и каскади":
Инж. Янко Златев - инженер "ХЕС" в "НЕК" ЕАД, Предприятие ,,ЯЗовири и каскади" -

язовирен район "Въча"; 

4. Представител на "НЕК" ЕАД, Предприятие "Водноелектрически централи":
Инж. Сивелин Сивов - ръководител отдел "Експлоатация и режими на ВЕЦ", ,,НЕК"

ЕАД, Предприятие "Водноелектрически централи
"
; 

5. Представител на Асоциацията на земеделските производители в България:
Христо Цветанов - председател на Асоциацията на земеделските производители в

България; 

6. Представител на Българска асоциация на фермерите:
Проф. Димитьр Димитров - координатор на Българска асоциация на фермерите за

Южен централен район; 

7. Представител на Българска минно-геоложка камара:
Мариела Джиджинкова - член на постоянната комисия "Околна среда" към Българска

минно-геоложка камара; 

8. Представител на Българска камара на химическата промишленост:
Доц. д-р инж. Ботьо Захаринов, д.х.н. - зам.-председател на Управителния съвет на

Българска камара на химическата промишленост; 
9. Представител на Сдружение национална лозаро-винарска камара:
Иван Милков - еколог във "Винпром Пещера" АД.

IV. Представители на нестопанските организации и научни институти:
1. Представител на Институт по рибарство и аквакултури:
Проф. д-р Таня Хубенова - Директор на Институт по рибарство и аквакултури към

Селскостопанска академия; 

2. Представител на Камарата на инженерите в инвестиционното проектиране:
Инж. Димитьр Стойчев - инж-геолог, член на Камарата на инженерите в

инвестиционното проектиране; 

3. Представител на Българско дружество за защита на птиците:
Димитьр Плачийски - Българско дружество за защита на птиците, Регионален офис

Пловдив; 

4. Представител на Българска Асоциация по водите:
Инж. Мария Маврова - Гиргинова - представител на Българска асоциация по водите,

доцент в катедра "Хидротехника" на У АСГ; 
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5. Представител на Национален институт по метеорология и хидрология, Българска
академия на науките: 

Инж. Крася Колчева - Национален институт по метеорология и хидрология, клон
Пловдив, БАН; 

6. Представител на Института по биоразнообразие и екосистемни изследвания,
Българска академия на науките: 

Доц. д-р Лъчезар Пехливанов - зам.-директор, Институт по биоразнообразие и
екосистемни изследвания, БАН. 

Резервен състав: 

1. Представители на държавната администрация:

1. Представител на Министерство на здравеопазването:
Д-р Каталина Вълкова - главен експерт в дирекция "Обществено здраве и управление

на специализирани донорски програми" (ОЗУСДП), отдел "Държавен здравен контрол
"
, 

Министерство на здравеопазването 

2. Представител на Министерство на земеделието, храните и горите, дирекция "Развитие
на селските райони": 

Лилия Емилова - Министерство на земеделието и храните, дирекция "Развитие на
селските райони

" 
- ст. експерт в дирекция "Развитие на селските райони

"
, МЗХГ 

3. Представител на Областна дирекция по земеделие - Пловдив:
Иво Андонов - гл. експерт в ГД "Аграрно развитие" към Областна дирекция по

земеделие - Пловдив, МЗХГ; 

4. Представител на Министерство на вътрешните работи, Главна дирекция "Пожарна
безопасност и защита на населението": 

Йордан Михов - ст. инспектор, началник група "Превантивен контрол и превантивна
дейност" в сектор "Превантивна и контролна дейност" при Р ДПБЗН - Пловдив; 

5. Представител на Изпълнителна агенция по рибарство и аквакултури, Министерство на
земеделието, храните и горите: 

Христомир Копчев - нач. отдел "РК" - Южна България, Изпълнителна агенция по 
рибарство и аквакултури, МЗХГ; 

6. Представител на Министерство на регионалното развитие и благоустройството
Савина Рангелова - държавен експерт в отдел "Стратегическо управление", дирекция

,,Водоснабдяване и канализация". 

11. Представители на териториалната администрация:

1. Представител на Областна администрация Пловдив:
инж. Данчо Пенев - ст. експерт в отдел "ДСРР" при Областна администрация Пловдив;

2. Представител на Областна администрация Ямбол:
Красимир Ангелов - главен специалист в дирекция "АКРРДС" в Областна

администрация Ямбол; 

3. Представител на Областна администрация Кърджали:
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