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ПЛАН ЗА ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ НА ЕВРОПА 
ЕВРОПЕЙСКИ, НАЦИОНАЛНИ И МЕСТНИ ИЗМЕРЕНИЯ 

онлайн форум, 21.04.2021 - Сливен 

Водещ: 
инж. Стоян Марков - Заместник-кмет „Икономическо развитие”, Община 
Сливен 

Стоян Марков с над 25 годишен стаж на ръководни длъжности в Община Сливен, 
Областна администрация Сливен, държавни и частни фирми свързани с програми и 
проекти с европейско и национално финансиране, информационни технологии и 
административен контрол, Е-управление на общини, реклама, консултации в 
приватизацията, продажба на ценни книжа и акции на фондовата борса. Обучител и 
лектор по „Планиране и изпълнение на проекти, финансирани от структурните фондове на 
ЕС” . Над 15 годишен опит в работата на обществени нестопански организации свързани с 

местно, регионално и национално развитие, дарителството и филантропията. 

 
Говорители: 

Асим Адемов - Член на Европейския парламент от Групата на ЕНП/ГЕРБ 
 
Асим Адемов е член на Комисията по култура и образование (CULT) в Европейския 
парламент с над 20 годишен опит в сферата на образованието като преподавател и 
директор на училище. Евродепутатът споделя убеждението, че инвестициите в 
образование са инвестиции в бъдещето на всяко общество. В тази връзка той подкрепя 
засиленото участие на България в програми за обмен като Еразъм+, както и в инициативи, 
които да подготвят младите хора за професиите на бъдещето. Като заместник-член на 
Комисията по земеделие и развитие на селските райони (AGRI) Асим Адемов отстоява 
интересите на българските земеделски стопани в реформата на ОСП и прехода към 

устойчиво земеделие. С поглед към бъдещето на сектора, Асим Адемов е сред съорганизаторите на ежегодния 
Европейски конгрес на младите фермери в Брюксел. В отговор на предизвикателствата, свързани със Зелената сделка и 
Стратегията  „От фермата до трапезата“, евродепутатът е и съосновател на Европейския форум на храните като 
платформа за дебат между всички участници в агро-хранителната система. 
 

Цветан Кюланов - Изпълняващ длъжността Ръководител на 
Представителството на Европейската комисия в България 
Цветан Кюланов е изпълняващ длъжността Ръководител на Представителството на ЕК в 
България от 1 септември 2019 г. 
Икономист по образование, той е икономически съветник в Представителството от 2017 г. и като 
такъв отговаря за анализа на икономическите процеси в страната в рамките на Европейския 
семестър и Плана за възстановяване, като съветва висшия мениджмънт на Комисията по 
темите, свързани с българската икономика. Преди това Цветан Кюланов е бил част от екипа на 
Генерална дирекция „Икономически и финансови въпроси“ на Европейската комисия през 2012 
г. като икономически анализатор, където работи по изготвяне на европейската икономическа 
прогноза, развитието на европейската рамка за икономическо управление и процедурата по 
макроикономически дисбаланси. Преди да се присъедини към Европейската комисия, Цветан 
Кюланов е работил в частния сектор като финансов анализатор на възникващи пазари. 
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Теодор Радонов - Ръководител на представителството на Европейската 
инвестиционна банка в България 
 
Теодор Радонов, оглавява представителството на групата на ЕИБ в София през март 2021 г. Г-н 
Радонов е специалист по структурно финансиране с повече от 8 години опит в Европейски 
инвестиционен фонд (ЕИФ). В работата си той се е занимавал с продукти за секюритизация и 
гаранции в широк кръг от юрисдикции в и извън ЕС. Участвал е в структурирането и прилагането 
на редица финансови инструменти на ЕИФ в България. Работил е в различни аналитични 
области на финансовата сфера. Владее английски, френски и испански езици и има диплома по 
финанси от Университета София Антиполис във Франция. 

 
 
 

Иван Иванов - Директор на дирекция „Централно координационно звено“ 
към Министерския съвет  
 
Координира дейностите на дирекцията, свързани с планирането и програмирането на 
политиките, финансирани от ЕСИФ, с мониторинга на програмите, съфинансирани от 
Европейските структурни и инвестиционни фондове (ЕСИФ), както и с разработването и 
усъвършенстването на нормативната рамка и методологията при управлението на средствата от 
ЕСИФ. Отговоря и за подготовката и планирането по изпълнението на Механизма за 
възстановяване и устойчивост на Европейския съюз. 

 
 
 

 
 

Силвия Тодорова - Консултант  иновации и стратегическо планиране, 
(БАКЕП) 
Сред основателите и член на Българска асоциация на консултантите по европейски 
програми(БАКЕП). Над 15-годишен опит в разработване на проекти за достъп до външно 
финансиране за публичен и частен сектор. Ръководител на консултантски екипи при: 
разработване и оценка на стратегически документи на местно, регионално и национално ниво, 
вкл. в областта на регионалното развитие; разработване на предпроектни проучвания, АРП, 
апликационни  форми за големи инвестиционни проекти; структуриране и управление на 
проекти за модернизация и внедряване на иновации в предприятията ; съавтор на 
Методология на функционален анализ в държавната администрация и Наръчник за 
прилагането й и др.       
 

 
 
 
 
 
 
 
 


