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Настояща позиция
Позиция
Директор „Европейски въпроси“, ПанЕвропа България
Член на НПО
Началник в дирекция „Двустранно европейско сътрудничество” в МВнР
Директор/Началник/Експерт/Съвет в министерство
Основател и Президент на ПанЕвропа България
Член на НПО
Председател на Дигитална Национална Коалиция
Член на НПО
Съветник на Министъра на правосъдието по въпросите на ЕС
Директор/Началник/Експерт/Съвет в министерство
Професор по Европейско право, Международно право и Международни отношеАкадемична длъжност
Член на Правния съвет на Президента Румен Радев
Директор/Началник/Експерт/Съвет в министерство
Експерт в неправителствения сектор
Член на НПО
Генерален директор на ЮНЕСКО, след което – член на ръководни органи в множАкадемична длъжност
Специален съветник на Комисаря по бюджета и човешките ресурси
Член в структури на ЕС
Директор в Институт за икономика и международни отношения
Академична длъжност
Ръководител на Център за анализи и управление на рискове към Нов български уАкадемична длъжност
Експерт в Министерство на финансите
Директор/Началник/Експерт/Съвет в министерство
Ръководител на катедра „Европеистика“ към Философски факултет към СУ „Св. К Академична длъжност
Консултант към Европейската комисия по европейски въпроси в Западните Балк Член в структури на ЕС
Заместник-началник на отдел "Наблюдение и анализ на медиите и Евробаромет Член в структури на ЕС
Директор, Изпълнителен член на УС на фондация „Европейски Институт“ София Академична длъжност
Директор на института за икономика и международни отношения
Академична длъжност
Европейска комисия, ГД „Регионална и урбанистична политика“, началник отделЧлен в структури на ЕС
Европейски адвокат, член на Софийска адвокатска колегия и на Мюнхенска адвоЮрист
От 2009 г. досега – Директор в Генерална дирекция "Земеделие и развитие на сеЧлен в структури на ЕС
Дипломат на ЕС в многостранната мисия към Съвета на Европа
Посланик/Дипломат
Член на политическия кабинет на Министъра на външните работи
Директор/Началник/Експерт/Съвет в министерство
Извънреден и пълномощен посланик на Република България в Доха, Държавата Посланик/Дипломат
Старши експерт в международната неправителствена организация International CЧлен на НПО
Управляващ съдружник в Експат Капитал
Член на НПО
Професор в Софийски университет „Св. Кл. Охридски“
Академична длъжност
Заместник-ръководител на посолството на Република България в Брюксел
Посланик/Дипломат
Депутат в Европейския парламент, Ръководител на Партията на европейските со Член в структури на ЕС
Председател на УС в Института за енергиен мениджмънт
Академична длъжност
Пенсионер
Пенсионер
Адвокат, член на Централното оперативно бюро на партия „Движение за права иЮрист
Директор на Портал „Европа“
Член на НПО
Доцент в департамент „Антропология” на Нов български университет
Академична длъжност
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Основател, Beaver Analytica Ltd. /Research & Consultancy/
Член на НПО
Ръководител на секция „Развитие на ядрената инфраструктура”, МААЕ
Член на НПО
Член на УС на фондация „Европейски институт”
Член на НПО
Член на УС на фондация „Лале”
Член на НПО
Професор по Европеистика в Софийския университет „Свети Климент Охридски“ Академична длъжност
Юрист на свободна практика, консултант
Юрист
Заместник Генерален Директор, ГД Съвместен Изследователски Център, ЕК
Член в структури на ЕС
Посланик на Република България в Турция
Посланик/Дипломат
Консултант на свободна практика
Консултант
Пенсионер
Пенсионер
Пенсионер
Пенсионер
Изпълнителен директор и член на Управителния съвет на Конфедерацията на ра Член на НПО
Постоянен член на Европейския икономически и социален комитет
Член в структури на ЕС
Председател за София на клуб "Дипломатическа академия - Виена"
Академична длъжност
Посланик, постоянен представител на Република България към Организацията заПосланик/Дипломат
Председател на Сметната палата
Директор/Началник/Експерт/Съвет в министерство
Програмен директор към Център за либерални стратегии, София (от 2002 г.)
Член на НПО
Неакредитиран посланик при Посолството на Република България в гр. Москва, РПосланик/Дипломат
Началник на кабинета на Сергей Станишев – Председател на ПЕС; Евродепутат Член в структури на ЕС

Респондент Заемани позиции в хода на интеграционния процес
1
От 1991 г. до 1993 г. – Съветник в мисията на България към Европейската Общност
1
От 1993 г. до 1997 г. – Пълномощен министър в мисията на България към Европейската Общност

Позиция
Съветник
РАНГ Пълномощен министър

1
1

От 1997 г. до 2001 г. – Директор на дирекция „Евроинтеграция” в МВнР и Член на основния екип по преговДиректор на дирекция/Началник на управление/звено/политически кабинет „Евроинтеграция” в министерство/МС
От 2001 г. до 2003 г. – Пълномощен министър в мисията на България към Европейската Общност и Член наРАНГ Пълномощен министър

1
1
2

Член на работна група/преговарящ екип за присъединяване на Република България към ЕС/ЕО/ЦЕФТА
От 2003 г. до 2007 г. – Посланик на Република България в Ирландия и член на основния екип по преговориПосланик
Аташе
От 1998 г. до 2001 г. – Аташе в дирекция „ЕС” в МВнР

2

От 2001 г. до 2004 г. – Първи секретар в мисията на България към ЕС

Секретар в Мисията/Постоянното представителство на Република България към ЕС/ЕО

2
3
3
3

От 2005 г. до 2006 г. – Втори секретар в дирекция „ЕС” в МВнР
От 2004 г. до 2005 г. – Заместник-министър на външните работи
От 2005 г. до 2007 г. – Заместник-министър на външните работи
От 2007 г. до 2009 г. – Министър по европейските въпроси

Секретар в дирекция „ЕС” в министерство/МС
Заместник-министър
Заместник-министър
Министър

4

От 1991 г. до 1995 г. – Пълномощен министър, Зам.-ръководител на Мисията на РБ към ЕО в Брюксел

Заместник-ръководител в Мисията/Постоянното представителство на Република България към ЕС/ЕО (+ РАНГ Пълномощен
министър)

4

От 1995 г. до 1998 г. – МВнР, експерт в и директор на Дирекция Европейска интеграция, Секретар на МиниЕксперт в министерство/дирекция/управление/отдел

Директор на дирекция/Началник на управление/звено/политически кабинет „Европейска интеграция” в министерство/МС
Секретар в министерство/МС
Посланик
Началник на отдел в Съда на ЕС

4
4
4
4

От 1998 г. до 2004 г. - Посланик на РБ в Швеция, Норвегия и Исландия
От 2008 г. до 2014 г. - Началник отдел в Съда на ЕС-Люксембург

5

От 1997 г. до 2001 г. – Главен експерт в отдел "Международно сътрудничество и европейска интеграция", Експерт в министерство/дирекция/управление/отдел
Началник/Заместник-началник на отдел „Европейска интеграция” в министерство/МС

5

5
5
5
5
6
6

Директор на дирекция/Началник на управление/звено/политически кабинет „Координация по въпросите на ЕС и
От 2001 г. до 2007 г. – Директор на дирекция „Координация по въпросите на ЕС и международните финан международните финансови институции“ в министерство/МС
Ръководител на Представителството на Европейската комисия в България
Вицепремиер
Министър
От 1995 г. до 1997 г. – Заместник-министър на външните работи, Секретар на правителствения Комитет поЗаместник-министър
Секретар в министерство/МС

От 2008 г. до 2013 г. – Ръководител на Представителството на Европейската комисия в България
От 2013 г. до 2014 г. – Заместник министър-председател и министър на правосъдието

Председател на съвет (СЕВ/Националния съвет по етнически и демографски въпроси)
Член на комитет/комисия/контактна група

6
6

От 2001 г. до 2005 г. – Член на Парламентарната комисия по европейска интеграция

6
6
7
7
7
7
7

От 2001 г. до 2005 г. – Заместник-председател на Съвместния парламентарен комитет „България - ЕвропейЗаместник-председател/Съпредседател на комитет/комисия
Посланик
От 2005 г. до 2009 г. – Посланик на Република България във Франция и Монако
Вицепремиер
От 2005 г. до 2009 г. – Вицепремиер и министър на външните работи
Министър
От 2009 г. до 2014 г. - Член на Европейския парламент, ръководител на делегацията на българските соци Член на ЕП
Вицепремиер
От 2014 г. до 2016 г. – Вицепремиер и министър на труда и социалната политика.
Министър

8

От 1997 г. до 2001 г. – Министър-председател на Република България

Министър-председател

9

От 1998 г. до 2002 г. – Експерт в отдел „Европейски въпроси” в Министерство на финансите

Експерт в министерство/дирекция/управление/отдел

9

От 2002 г. до 2006 г. и от 2010 г. до 2011 г. – Експерт в дирекция по „Европейски въпроси” в администраци Експерт в министерство/дирекция/управление/отдел

9

От 2007 г. до 2009 г. – и.д. Началник на отдел „Европейски въпроси“ в администрацията на Министерски сНачалник/Заместник-началник на отдел „Европейски въпроси” в министерство/МС

9

Директор на дирекция/Началник на управление/звено/политически кабинет „Международно сътрудничество и управление на
2012 г. - Директор на дирекция „Международно сътрудничество и управление на проекти“ в Комисията запроекти” в министерство/МС

10

От 2003 г. до 2007 г. – Администрация на Министерския Съвет, експерт в дирекция "Координация по въпрЕксперт в министерство/дирекция/управление/отдел

11
11

Директор на дирекция/Началник на управление/звено/политически кабинет “Вносно-износен режим и европейска
От 1992 г. до 1996 г. – Началник управление “Вносно-износен режим и европейска интеграция” в Министеинтеграция” в министерство/МС
Член на комитет/комисия/контактна група

11

Член на преговарящ екип за присъединяване на Република България към ЕС/ЕО/ЦЕФТА

11
11

Директор на дирекция/Началник на управление/звено/политически кабинет “Европейска интеграция и международна
От 1997 г. до 1999 г. – Директор на дирекция “Европейска интеграция и международна дейност“ в Министдейност“ в министерство/МС
Ръководител на работна група

11
11

Експерт в министерство/дирекция/управление/отдел
От 1999 г. до 2001 г. – Заместник-министър, Министерство на икономиката, Член на основния екип за пре Заместник-министър

11
12
12

Член на работна група/преговарящ екип за присъединяване на Република България към ЕС/ЕО/ЦЕФТА
От 1996 г. до 1997 г. – Главен съветник в Секретариата по европейска интеграция на Министерския съвет Съветник
Заместник-министър
От 2005 г. до 2007 г. – Заместник-министър на външните работи

13

От 1998 г. до 2010 г. – Министерство на финансите – експерт, държавен главен експерт, началник отдел „ЕЕксперт в министерство/дирекция/управление/отдел

13

Експерт в министерство/дирекция/управление/отдел

13

Началник/Заместник-началник на отдел “ЕКОФИН“ в министерство/МС

13
14

От 2001 г. до 2010 г. – Мисия на Република България към ЕО, Представителство на Република България къмРъководител на работна група (+ РАНГ Пълномощен министър)
От октомври 1997 г. до май 2001 г. – Заместник-министър в Министерството на правосъдието и правната еЗаместник-министър

14
14

От 1997 г. до 2000 г. – Съпредседател на Подкомитет N 2 България-Европейска Комисия по сближаване наЗаместник-председател/Съпредседател на комитет/комисия
Ръководител на работна група
От 1997 г. до 2001 г. – Ръководител на Работна група 5 „Дружествено и търговско право“

14
14
14

Член на работна група/преговарящ екип за присъединяване на Република България към ЕС/ЕО/ЦЕФТА
От 2000 г. до 2001 г. – Член на основния екип за преговори България – ЕС
От 1997 г. до 2001 г. – Ръководител на PHARE – проекти по сближаване на българското законодателство с Ръководител на работна група
От 2000 г. до 2009 г. – Председател на УС на сдружение „Евроинтеграция“ за популяризиране на евроинте Член на НПО

15

От 1991 г. до 1992 г. – Експерт, работещ по присъединяването на Република България към Съвета на ЕвропЕксперт в министерство/дирекция/управление/отдел

15
15
15

Заместник-постоянен представител/Постоянен представител в Съвета на Европа/КОРЕПЕР
От 1992 г. до 1994 г. – Заместник-постоянен представител към Съвета на Европа, Страсбург
От 1994 г. до 1995 г. – Заместник-ръководител на Посолството на Република България във Франция, ПарижЗаместник-ръководител в/на посолство
НЕ Е ПОЗИЦИЯ
От 1995 г. до 1996 г. – Обучение в Ecole Nationale d'Administration (ENA), Париж и Страсбург

Експерт в министерство/дирекция/управление/отдел
Съветник (+ РАНГ Пълномощен министър)

15
15

От 1997 г. до 1998 г. – Ескперт в управление "Европейска интеграция" на МВнР, София
От 1998 г. до 2002 г. – Съветник в Мисията на Република България към ЕО, Брюксел

15

От 2002 г. до 2007 г. – Началник на отдел, по-късно директор на дирекция "Европейска интеграция" в МВнНачалник/Заместник-началник на отдел “Европейска интеграция“ в министерство/МС

Директор на дирекция/Началник на управление/звено/политически кабинет “Европейска интеграция“ в министерство/МС

15

15

От 2007 г. до 2009 г. – Заместник-постоянен представител на Република България към ЕС, представител в Заместник-постоянен представител/Постоянен представител в Съвета на Европа/КОРЕПЕР

16
16
16
17
17
17

Главен преговарящ в преговорите за присъединяване на Република България към ЕС/ЕО
От 2001 г. до 2007 г. – Главен преговарящ на България с Европейския съюз
Министър
От 2002 г. до 2007 г. – Министър по европейските въпроси
От 2007 г. до 2009 г. - Първи европейски комисар от България - с ресор защита на потребителите (в първияЕвропейски комисар
Заместник-министър
От септември 2001 г. до ноември 2004 г. – Заместник-министър на земеделието
Посланик
От ноември 2004 г. до април 2008 г. – Посланик на Република България в Германия
Вицепремиер
От април 2008 г. до август 2009 г. – Вицепремиер

18

От 2000 г. до 2001 г. – Експерт в политическия кабинет на министъра без портфейл, Председател на НациоЕксперт в министерство/дирекция/управление/отдел
Председател на съвет (СЕВ/Националния съвет по етнически и демографски въпроси)

18

18

От 2001 г. до 2005 г. – Началник на политическия кабинет на министъра без портфейл, Председател на На Директор на дирекция/Началник на управление/звено/политически кабинет в министерство/МС

18
18

От 2005 г. до 2007 г. – Заместник-омбудсман на Република България

19
20
20
20
20
20
21

Директор на дирекция/Началник на управление/звено/политически кабинет “Международно сътрудничество" в
министерство/МС
От 1997 г. до 2001 г. – Директор на дирекция "Международно сътрудничество" в МВР
Вицепремиер
От 2001 г. до 2003 г. – Заместник министър-председател и министър на икономиката
Министър
Вицепремиер
От 2003 г. до 2005 г. – Заместник министър-председател и министър на транспорта и съобщенията
Министър
Министър
От 2005 г. до 2009 г. - Министър на държавната администрация и административната реформа
От 2001 г. до 2005 г. – Заместник-министър председател и Председател на Съвета по европейски въпросиВицепремиер

21
21
21

Председател на съвет (СЕВ/Националния съвет по етнически и демографски въпроси)
От 2005 г. до 2009 г. – Народен представител в 40-то Народно събрание, член на Комисия по външна поли Народен представител
Член на комитет/комисия/контактна група

22

От 1999 г. до 2002 г. – Експерт в управление „Европейска интеграция" в МВнР, член на работните групи поЕксперт в министерство/дирекция/управление/отдел

22

22

22
22
23

Председател на съвет (СЕВ/Националния съвет по етнически и демографски въпроси)
Заметсник-омбудсман

Член на работна група/преговарящ екип за присъединяване на Република България към ЕС/ЕО/ЦЕФТА

От 2002 г. до 2005 г. – Трети секретар в Мисията на Република България към ЕС в Брюксел, член на преговСекретар в Мисията/Постоянното представителство на Република България към ЕС/ЕО

Член на работна група/преговарящ екип за присъединяване на Република България към ЕС/ЕО/ЦЕФТА
От 2006. г. до 2009 г. – Дипломатически служител в дирекция „Политически въпроси“ на МВнР (координи Експерт в министерство/дирекция/управление/отдел
Министър-председател
От 2005 г. до 2009 г. – Министър-председател на Република България

24

От 1992 г. до 1993 г. – Участник в дейността по подготовката на Европейското споразумение за асоцииран Член на работна група/преговарящ екип за присъединяване на Република България към ЕС/ЕО/ЦЕФТА

24
24

От 1992 г. до 1995 г. – Ръководител на дирекция „Правна” в Комитет на енергетиката
От 1992 г. до 1995 г. – Сътрудник на Центъра за европейски изследвания

24
24
24
24
25

От август 1998 г. до септември 1999 г. – Директор на дирекция „Европейска интеграция” в Комитет по ене Директор на дирекция/Началник на управление/звено/политически кабинет “Европейска интеграция“ в министерство/МС
Член на комитет/комисия/контактна група
От септември 1999 г. до септември 2001 г. – Член на КЕВР
От септември 2001 г. до август 2005 г. – Главен секретар в Министерство на енергетиката; Ръководител на Секретар в министерство/МС
Ръководител на работна група
От март 1991 г. до юни 1993 г. – Заместник-министър на външноикономическите връзки, Ръководител на дЗаместник-министър

Директор на дирекция/Началник на управление/звено/политически кабинет “Европейска интеграция“ в министерство/МС
Член на НПО

Ръководител на Мисията/Постоянното представителство на Република България към ЕС/ЕО
25
25
25
25
25

Министър
От юни 1993 г. до октомври 1994 г. – Министър на външните работи
Член на НПО
От 1995 г. до 2001 г. – Председател на Европейското движение, България
Член на НПО
От април г. до 2001 г. – Председател на УС на Европейския институт, София, Съосновател на института
От ноември 2001 г. до януари 2006 г. – Посланик, Ръководител на Мисията на България към ЕС, Заместник Посланик
Ръководител на Мисията/Постоянното представителство на Република България към ЕС/ЕО

25

25
25

От януари 2007 г. до октомври 2007 г. – Посланик, първи Постоянен Представител на България в ЕС

Заместник-главен преговарящ в преговорите за присъединяване на Република България към ЕС/ЕО
Посланик

Заместник-постоянен представител/Постоянен представител в Съвета на Европа/КОРЕПЕР

25
26
26
26

От 2000 г. до 2001 г. – Юрист в дирекция "Европейска интеграция и отношения с международните финанс Експерт в министерство/дирекция/управление/отдел
От 2001 г. до 2014 г. – Народен представител в 29-то, 30-то, 31-во и 32-ро Народно събрание, Член на комиНароден представител
Член на комитет/комисия/контактна група

26
26

От 2005 г. до 2006 г. – Наблюдател и след това депутат в Европейския парламент

Заместник-председател/Съпредседател на комитет/комисия
Член на ЕП

27
27

От 1992 г. до 1998 г. – Експерт в Министерство на промишлеността
От 1998 г. до 1999 г. – Заместник-министър на промишлеността

Експерт в министерство/дирекция/управление/отдел
Заместник-министър

27
27
28
28

Директор на дирекция/Началник на управление/звено/политически кабинет “Европейска интеграция и връзки с
От 2000 г. до 2001 г. – Директор на дирекция „Европейска интеграция и връзки с международните финанс международните финансови институции“ в министерство/МС
Член на НПО
От 2002 г. до 2009 г. – Директор на Европейския институт
От 1997 г. до 1998 г. – Главен секретар на Министерство на регионалното развитие и благоустройството и Секретар в министерство/МС
Член на НПО

28
28

Заместник-председател/Съпредседател на комитет/комисия
От 1998 г. до 2001 г. – Заместник-министър на регионалното развитие и благоустройството, отговарящ за уЗаместник-министър

28

Директор на дирекция/Началник на управление/звено/политически кабинет „Централно координационно звено” в
министерство/МС

28

Експерт в министерство/дирекция/управление/отдел

28
29
29
30

От 2000 г. до 2001 г. – Ръководител на екипа за преговори по Глава 21 „Регионално развитие, структурни иРъководител на работна група
От октомври 1997 г. до декември 1998 г. – Съветник по европейски въпроси на Министъра на вътрешните Съветник
От декември 1998 г. до юни 2001 г. – Съветник по въпросите на правосъдието и вътрешните работи и човеСъветник
Ръководител на работна група
От 1994 г. до 1998 г. – Ръководител по програма ФАР – Ядрена безопасност

30

Директор на дирекция/Началник на управление/звено/политически кабинет “Европейска интеграция и международно
От 1996 г. до 1998 г. – Началник управление „Европейска интеграция и международно сътрудничество” в сътрудничество“ в министерство/МС

30
30
30

От 1998 г. до 2001 г. – Началник на отдел „Европейска интеграция” в Министерски съвет
От 2001 г. до 2005 г. – Министър на енергетиката и Министър на икономиката (2005 г.)

Началник/Заместник-началник на отдел “Европейски въпроси“ в министерство/МС
Министър
Министър

31

Директор на дирекция/Началник на управление/звено/политически кабинет “Европейска интеграция и международно
От 1992 г. до 1994 г. – Директор на дирекция „Международно сътрудничество и чуждестранни инвестици сътрудничество“ в министерство/МС

31
31
31

Директор на дирекция/Началник на управление/звено/политически кабинет “Международно сътрудничество и връзки“ в
От 1994 г. до 1997 г. – Началник управление „Международно сътрудничество и връзки” в Министерството министерство/МС
Заместник-министър
От 1997 г. до 1999 г. – Зам.-министър на промишлеността
От 1999 г. до 2001 г. – Зам.-министър на външните работи, отговарящ за интеграцията на България в ЕС Заместник-министър

31
31
31
32

Главен преговарящ в преговорите за присъединяване на Република България към ЕС/ЕО
От 2000 г. до 2001 г. – Главен преговарящ на България с Европейския съюз
Член на НПО
От 2002 г. до 2012 г. – Член на УС на Асоциация на градовете
От 2007 г. до 2015 г. – Член на Комитета на регионите; Член на Бюрото на Комитета на регионите; Член на Член на комитет/комисия/контактна група
Член на НПО
От 1993 г. до 2001 г. – Директор на Центъра за европейски изследвания

32
32
33
33
33

От 2000 г. до 2007 г. – Директор на Информационния център на Делегацията на Европейската комисия в Б Директор на Информационния център на Делегацията на Европейската комисия в България
От 2007 г. до 2010 г. – Съветник „Информация и комуникация“ Представителство на Европейската комиси Съветник
От 1995 г. до 1997 г. – Член на Секретариата по европейска интеграция към Министерски Съвет; Заместни Секретар в министерство/МС
Член на НПО
От 1998 г. до 2005 г. – Член на управителния съвет на Форум за европейска политика
Секретар по външна политика
От 2005 г. до 2012 г. – Секретар по външна политика на президент Георги Първанов

34
34
34
34
35
35

От февруари 1998 г. до март 2009 г. - Директор на дирекция/Началник на управление (по старата система)Директор на дирекция/Началник на управление/звено/политически кабинет “Европейска интеграция“ в министерство/МС
От август 1999 г. до март 2009 г. - Пълномощен министър (до 2003 г. Съветник) в Мисията/Постоянното пр РАНГ Пълномощен министър
От април 2005 г. до март 2009 г. - Представител/говорител на България в Специалния комитет по селско стЧлен на комитет/комисия/контактна група
Ръководител на работна група
Министър
От 1997 г. до 2001 г. – Министър на външните работи на Република България
Член на ЕП
От 2009 г. до 2014 г. – Депутат в Европейския парламент

36

От 1990 г. до 1993 г. - Главен експерт в главно управление „Външни финанси“ в Министерство на финанси Експерт в министерство/дирекция/управление/отдел

36

36
36

36
36

Член на работна група/преговарящ екип за присъединяване на Република България към ЕС/ЕО/ЦЕФТА

От 1994 г. до 1999 г. - Началник на отдел „Външен дълг, чуждестранни инвестиции и заеми" в Министерст Началник/Заместник-началник на отдел “Външен дълг, чуждестранни инвестиции и заеми“ в министерство/МС
Заместник-председател/Съпредседател на комитет/комисия

От 2000 г. до 2007 г. - Началник на отдел „Европейска интеграция и международни споразумения“ [РъковоНачалник/Заместник-началник на отдел “Европейска интеграция и международни споразумения“ в министерство/МС
Ръководител на работна група

Член на работна група/преговарящ екип за присъединяване на Република България към ЕС/ЕО/ЦЕФТА

36

Директор на дирекция/Началник на управление/звено/политически кабинет “Европейски въпроси“ в министерство/МС

36

От 2007 г. до 2009 г. - Директор на дирекция “Европейски въпроси” в Министерство на финансите

36

Директор на дирекция/Началник на управление/звено/политически кабинет „Оперативна програма „Техническа помощ” в
От 2009 г. до 2011 г. - Директор на дирекция „Оперативна програма „Техническа помощ” и ръководител н министерство/МС

37
37
37
37
38
38

Експерт в министерство/дирекция/управление/отдел
От 1993 г. до 2007 г. – Министерство на външните работи, дирекция „Европейски въпроси”
Съветник
От 1993 г. до 1997 г. – Мисия на Република България към ЕИО в Брюксел
Съветник
От 2000 г. до 2004 г. – Мисия на Република България към ЕИО в Брюксел
Посланик
От 2006 г. до 2007 г. – Посолство на Република България в Нидерландия
Посланик
От 1993 г. до 1997 г. – Посланик на България към Европейския съюз в Брюксел
От 1998 г. до 2000 г. – Изпълнителен директор, Български форум на бизнес лидерите, филиал на Форума нЧлен на НПО

38

От 2000 г. до 2006 г. – Генерален секретар, Съюз на работодателите в България

39
39

От 1994 г. до 1998 г. – Зам.-началник на отдел „Европейска интеграция” в МВнР и Европейски кореспонде Началник/Заместник-началник на отдел "Европейска интеграция" в министерство/МС
Европейски кореспондент

39
39
39

От 2002 г. до 2003 г. – Отговарящ за „Европейската интеграция на Балканите” в дирекция „Югоизточна ЕврЕксперт в министерство/дирекция/управление/отдел
Съветник
От 2003 г. до 2005 г. – Съветник в Кабинета на вицепремиера Пламен Панайотов
Заместник-министър
През 2009 г. – Зам.-министър по европейските въпроси в МВнР

40

От 1996 г. до 1999 г. – Началник на отдел в ГУ „Държавен финансов контрол“

Началник/Заместник-началник на отдел „Държавен финансов контрол“ в министерство/МС

40

От 2000 г. до 2001 г. – Началник на ГУ „Държавен финансов контрол“

Директор на дирекция/Началник на управление/звено/политически кабинет „Държавен финансов контрол“ в
министерство/МС

40
40
40

Главен преговарящ в преговорите за присъединяване на Република България към ЕС/ЕО
От 2000 г. до средата на 2002 г. - Главен преговарящ по глава 28 „Финансов контрол”
Съветник
От 2002 г. до 2003 г. – Съветник на министъра на финансите
От 2003 г. до 2010 г. – Председател е на Управителен съвет на Института на вътрешните одитори в БългариЧлен на НПО

40
40
41
41
41

От 2006 г. до 2011 г. – Ръководител на Звеното за вътрешен одит в Сметната палата
От 2011 г. до 2014 г. – Заместник-председател на Сметната палата
От юни 1997 г. до януари 1999 г. – Заместник-министър на външните работи
От юни 1999 г. до септември 2001 г. – Посланик към Европейските общности в Брюксел и Ръководител на

Директор на дирекция/Началник на управление/звено/политически кабинет „Звеното за вътрешен одит”
Заместник-председател на Сметната палата
Заместник-министър
Посланик
Ръководител на работна група

41

От януари 2000 г. до септември 2001 г. – Заместник-главен преговарящ

Заместник-главен преговарящ в преговорите за присъединяване на Република България към ЕС/ЕО

42
42

От септември 1993 г. до септември 1996 г. – Първи секретар в Постоянното представителство на Републик Секретар в Мисията/Постоянното представителство на Република България към ЕС/ЕО
Секретар по търговска политика

42
42
42

Секретар в дирекция „Евроинтеграция” в министерство/МС
От октомври 1996 г. до декември 1998 г. – Първи секретар в дирекция „Евроинтеграция”, МВнР
От декември 1998 г. до декември 2002 г. – Заместник-ръководител в Посолството на Република България Заместник-ръководител в/на посолство
От януари 2003 г. до януари 2005 г. – Съветник и началник на отдел „Политики на Общността” в дирекция Съветник

Секретар в Съюз на работодателите в България

42
42

Началник/Заместник-началник на отдел “Политики на Общността“ в министерство/МС
От януари 2005 г. до октомври 2008 г. – Съветник, пълномощен министър в Постоянното представителствоСъветник

42
42

От октомври 2008 г. до януари 2010 г. - Директор на дирекция „Координация и планиране”, МВнР
От януари 2010 г. до октомври 2011 г. – Пълномощен министър в дирекция „Европейски съюз”, МВнР

42

От октомври 2011 г. до октомври 2015 г. – Заместник-ръководител, пълномощен министър в Посолството Заместник-ръководител в/на посолство (+ РАНГ Пълномощен министър)

42
43
43
43

От октомври 2015 г. до август 2018 г. – Началник на отдел „Икономически и финансови въпроси на ЕС” в д Началник/Заместник-началник на отдел “Икономически и финансови въпроси на ЕС“ в министерство/МС
Секретар в министерство/МС
От 2001 г. до 2003 г. – Парламентарен секретар в Министерство на икономиката
Секретар в министерство/МС
От 2003 г. до 2005 г. – Парламентарен секретар в Министерството на транспорта и съобщенията
От 2005 г. до 2009 г. – Заместник-министър на държавната администрация и административната реформа Заместник-министър

Директор на дирекция/Началник на управление/звено/политически кабинет „Координация и планиране” в министерство/МС
РАНГ Пълномощен министър

