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Иванка Георгиева Янкова-Мизинева е завършила ПУ “Паисий Хилендарски” в гр.Пловдив 

специалност Юрист – магистър, след което придобива допълнителна професионална 

квалификация Магистър по икономика, специалност „Публични финанси” в УНСС -гр.София.   

Има придобита професионална квалификация по Регионално развитие и управление на 

инвестиционни проекти към ИСК при УНСС и Мениджър проекти от SYSTEMCERT, 

Zertifizierungsges.m.b.H, Dipl.-Ing. Franz Gruber.  

Завършила е дистанционно обучение към Министерски съвет на тема „Подготовка, управление 

и изпълнение на проекти, съфинансирани по СКФ”  

Има специализации по:  

-Разработване и управление на проекти по Структурните фондове 2007-2013  

-Разработване и управление на проекти и програми на Европейския съюз    

 -Юридически въпроси, свързани с усвояването на средствата от СКФ – обществени поръчки, 

държавни помощи и други   

-Комуникациите по време на криза   

-Новата правна уредба в областта на местното самоуправление и местната администрация  

-Практически особености на възлагането на малки обществени поръчки  

-Подкрепа за деинституционализация на социални институции, предлагащи услуги за деца в 

риск  

 -Successful Application of Art.13 Commission Regulation /EC/ №1828/2006 – Improving your 

Administrative and On-the-Spot Verifications  

 -Практическо прилагане на Закона за обществените поръчки и избягване на често допускани 

нарушения  



-Практика на Сметна палата, Агенцията за обществени поръчки, Агенцията за държавна 

финансова инспекция и КЗК по прилагане на ЗОП  

 -Нови правила при възлагане на обществените поръчки. Контрол на КЗК и АДФИ 

-Планиране, възлагане и контрол на изпълнението на обществените поръчки. Практическо 

приложение на ЗОП – практика на Сметна палата, Агенцията за обществени поръчки, Агенцията 

за държавна финансова инспекция и КЗК  

- Закон за изменение и допълнение на Закона за обществените поръчки /обн.ДВ, бр.40 от 

13.05.2014г./ - анализ и тълкуване. Подготовка и провеждане на открита процедура. Нови 

практики на КЗК и ВАС по прилагане на ЗОП   

-Recent Developments in European Public Procurement and Case Law  

Иванка Георгиева Янкова-Мизинева е работила като главен специалист “Адмистративноправно 
обслужване кабинет кмет”, главен експерт „Евроинтеграция и проекти”, началник отдел  
„Евроинтеграция и социални дейности” в Общинска администрация гр.Първомай, старши 
сътрудник по управление на европейски проекти и програми в Министерството на 
регионалното развитие и благоустройството, гр.София, а  от октомври 2018 г. е част от екипа на 
Фондация Виа Понтика и отговаря за подготовката и изпълнението на всички процедури за 
външно възлагане от Фондацията по проекта BSB552 / RedMarLitter.   

Иванка Георгиева Янкова-Мизинева има отлични социални умения и компетенции и е 

участвала в управлението и реализацията на проекти /образователни, културни, 

инфраструктурни, социални, екологични и в сферата на туризма/ като:  

-  Лектор по проект “Информация и превенция на потребителите” за разясняване правата по 

Закона за защита на потребителите, финансиран по програма ФАР “Развитие на гражданското 

общество” 2002;  

- Юрисконсулт по проект «Изграждане на местен капацитет за предоставяне на услуги в 

общността за жени и деца в риск», осъществен от Сдружение «Защита и сигурност-Първомай» 

в партньорство с ФГО «Дива» град Пловдив, финансиран по програма ФАР „Развитие на 

гражданското общество” 2003;  

- Ръководител на проект „Футболът обединява”, осъществен от Община Първомай в 

партньорство с НУ „Христо Ботев” град Първомай, финансиран от Европейския съюз по 

оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, Схема за безвъзмездна финансова 

помощ: BG051PO001/07/41-01 „Създаване на благоприятна мултикултурна среда за 

практическо прилагане на интеркултурно образование и обучение”;  

- Ръководител на проект «Грижа в семейна среда за хора в нужда от община Първомай» 

финансиран от Европейския съюз по оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, 

Схема за безвъзмездна финансова помощ: BG051PO001/5.2-01 «Грижа в семейна среда за 

независимост и достоен живот на хора с различни видове увреждания и самотно живеещи 

хора - дейности „Социален асистент” и „Домашен помощник” - фаза 2;  

- Администратор на проект «Подкрепа за достоен живот» финансиран от Европейския съюз по 

оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, Схема за безвъзмездна финансова 

помощ: бюджетна линия BG051PO001-5.2.09 «Алтернативи»   



- Член на Регионалния екип за деинституционализация област Пловдив по проект «Детство за 

всички» финансиран от Европейския съюз по оперативна програма „Развитие на човешките 

ресурси”, Схема за безвъзмездна финансова помощ: бюджетна линия BG051PO001-5.2.08-0001 

реализиран от ДАЗД, АСП и Министерство на здравеопазването;   

- Координатор на проект «Достоен и качествен живот» финансиран от Европейския съюз по 

оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, Схема за безвъзмездна финансова 

помощ: BG051PO001/5.2-01 «Грижа в семейна среда за независимост и достоен живот на хора с 

различни видове увреждания и самотно живеещи хора - дейности „Социален асистент” и 

„Домашен помощник” - фаза 3;  

-Консултант по разработване на проектно предложение по схема „Технологична модернизация 

в малки и средни предприятия”, Оперативна  програма „Развитие на конкурентноспособността 

на българската икономика” 2007-2013г.;    

–Експерт-оценител на проекти предложения /образователни, културни, инфраструктурни, 
социални и в сферата на туризма/, подадени към МИГ гр.Ардино, МИГ „Тракийско-Родопска 
яка” с.Брестовица и МИГ гр.Чирпан. Извършена оценка на 23 проекта по мярка 323, 322 и 321, 
ос 3 от ПРСР 2007-2013г и обществени поръчки. 

https://viapontica.org/wp-content/uploads/2020/04/обществени-поръчки.zip

