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Рангел Георгиев Матански 

 
Роден на 01.04.1982 г. 

 Женен, с две деца 

Mестожителство - с. Момино село, общ. Раковски, обл. Пловдив 

 
 

ПОЛИТИЧЕСКА ПРИНАДЛЕЖНОСТ 
Политическа партия ГЕРБ 
 
ОБРАЗОВАНИЕ  
СРЕДНО СПЕЦИАЛНО - Техникум по хранене и туризъм „Асен Златаров” гр. Пловдив 
Специалност – „Технолог-мениджър” 
ВИСШЕ: 
СПЕЦИАЛИСТ - Технически Университет София, Технически Колеж „Джон Атанасов” – 
гр. Пловдив 
Специалност - Компютърен специалист 
 
БАКАЛАВЪР - „Аграрен Университет” – гр. Пловдив 
Специалност  - Аграрно инженерство 
 
ПРОФЕСИОНАЛЕН ОПИТ 
    15 януари 2014 г. -14 февруари 2014 г.  
Стажант към Евродепутат Мария Габриел  
    
   май 2013 г. - юни 2014 г. 

Сътрудник към Павел Гуджеров – Народен представител  
    
   09 август 2013 г. и 08 октомври 2013 г. 

Член с право на глас в комисия за избор на проекти към Фондация „Местна инициативна 
група – Западна Стара планина – Копрен - Миджур” 
    
   06 юни 2013 г. – 07 юни 2013 г. 

Външен експерт - оценител, включен като член на Комисия за избор на проекти към 
СНЦ „Местна инициативна група Високи Западни Родопи” 
    
   01 септември 2015 г. – до сега 

Управител на Организация на млекопроизводители „Фермерско мляко“ ООД, призната 
със заповед на Министъра на земеделието и храните № РД 09-201/26.03.2015г.  
    
   01 Ноември  2012 г. – до 01 април 2014 г. 



Експерт по прилагане на  дейностите по Стратегия за местно развитие към „Местна 
инициативна група Брезово, Братя Даскалови” 
    
    17 Ноември 2011 г. – 31 юни 2015 г. 

Експерт по прилагане на  дейностите по Стратегия за местно развитие към „Местна 
инициативна група Раковски” 
     
    01 Ноември 2009 г. – до 01 Октомври 2010 г. 

Главен финансов консултант към Застрахователен брокер “Гаранция Консулт”, гр. 
Пловдив 
    
    27 Май 2009 г. – 15 Октомври 2009 г. 

Финансов консултант в застрахователно дружество  “ДСК Гаранция”,Гр. Пловдив 
 
 
ПРЕМИНАТИ КУРСОВЕ  
    04 март 2014 г. 

ЦПО към „Матев Строй” - Професия „Офис – мениджър”, специалност „Бизнес – 
администрация”  
    14 септември 2013 г. 

“M3 Communications College” - Бизнес етикет и протокол. Делово и публично общуване 
15 юни 2013 г. 

Сдружение „Съюз за възстановяване и развитие” - Разработване на проекти за 
публични бенефициенти на Стратегия за местно развитие 
    21 Април 2013 г. 

“M3 Communications College” - Убеждаваща комуникация и публично говорене 
    13 декември 2012 г. – 14 декември 2012 г. 

“Българска агенция за регионално развитие /БААР/” - Разработване и управление на 
проекти по Стратегия за местно развитие, финансово управление и отчитане на проекти 
    28 Ноември 2012 г. – 30 Ноември 2012 г. 

Европейски Парламент, Брюксел - Европейска политическа академия 
    18 Юни 2012 г. – 20 Юни 2012 г. 

Консорциум „Лидер консулт” - Умение за прилагане на контрол по изпълнение на 
проекти по подхода  „ЛИДЕР” по ос 4 на Програма за развитие на селските райони 2007 
- 2013 г. 
    23 Февруари 2012 г. – 24 Февруари 2012 г. 

“Местна инициативна група Раковски” - Оценка и мониторинг на проекти 
   Декември 2011 г. –Февруари 2012 г. 

“Агротек Спа” - Процедури за контрол на подхода „ЛИДЕР”, по ос 4 на Програма за 
развитие на селските райони 2007 - 2013 г. 
   15 Ноември 2010 г. – 18 ноември 2010 г. 

Областна служба за съвети в земеделието - Умение за работа в екип 
 
 
СОЦИАЛНИ, ОРГАНИЗАЦИОННИ, ТЕХНИЧЕСКИ УМЕНИЯ И КОМПЕТЕНЦИИ  

   Заемани позиции: 
 Зам. председател на Съвет по животновъдство към Областна дирекция 

„Земеделие“ гр. Пловдив 
 Участник в Консултативен съвет по животновъдство към Министъра на 

земеделието и храните 



 Член на Комитет за наблюдение на Оперативна програма Иновации и 
конкурентоспособност 2014-2020 г. 

 Участник в Комитет за наблюдение на Програма за развитие на селските райони 
2014-2020 г. 

 Член на Пловдивски съюз на зърнопроизводители, който е част от Националния 
съюз на зърнопроизводителите 

 Член на Националната селска мрежа 
 През месец май 2014 г. бях избран за член на Управителния съвет на браншова 

организация „Национално сдружение на малките семейни ферми и 
преработватели” 

 От декември 2014 г. заемам позиция на съпредседател на Националния съюз на 
говедовъдите в България 

 През месец април 2015 г. бях избран за член на Общо събрание на Асоциация за 
биологично земеделие „Екофарм” 

 Kовчежник и благотворител в командерия „Улпия“, част от Ордена на рицарите 
тамплиери на Йерусалим, Велик Приорат България. 

 Председател на Клуб икономика към „Младежки глас – Пловдив”. 
    
       Участвал съм в: 
 Работна група по създаване на Наредба за договорните отношения в сектора на 
млякото и условията и реда за признаване на организации на производители, техни 
асоциации и междубраншови организации в сектора на млякото и млечните продукти, 
където бях представител на Националния съюз на говедовъдите в България; 
 Работна група за Анализ на действащата нормативна уредба, регламентираща 
директните доставки на малки количества суровини и храни от животински произход и 
специфичните изисквания към производството на суровини и храни от животински 
произход в кланични пунктове, тяхното транспортиране и пускане на пазара и 
изготвяне на предложение за пакет от мерки за стимулиране на директните доставки и 
късите вериги за доставки на храни, чрез облекчаване на хигиенните изисквания по 
отношение на директните доставки на малки количества и малките предприятия за 
производството на храни. Изготвяне на проект на Наредба за изменение и допълнение 
на Наредба № 26 от 14 октомври 2010 г. за специфичните изисквания за директни 
доставки на малки количества суровини и храни от животински произход (Обн. ДВ, бр. 
84 от 2010 г. Изм. ДВ. бр.46 от 03.06.2014 г.).  Изготвяне на проект на Наредба за 
изменение и допълнение на Наредба № 4 от 15 юли 2014 г. за специфичните 
изисквания към производството на суровини и храни от животински произход в 
кланични пунктове, тяхното транспортиране и пускане на пазара (Обн. ДВ. бр.60 от 22 
Юли 2014г.), като бъдат разписани облекчени изисквания към транжорни и 
месопреработвателни предприятия, разположени към кланични пунктове, както и 
изисквания към кланични пунктове за клане на щрауси, отглеждани във ферми.  
Изготвяне на Наредба за специфичните изисквания към производството на суровини и 
храни от животински произход в малки млекопреработвателни предприятия, тяхното 
транспортиране и пускане на пазара 
 Тематична работна група 8 „Семейните стопанства –състояние, проблеми и 
перспективи за развитие“ към Националната селска мрежа 
 Workshop "Establishing Operational Groups under Rural Development Programmes". 
Organised by the European Commission and hosted by The Czech Republic, Ministry of 
Agriculture – Managing Authority for Rural Development Programme Hotel Diplomat, 
Prague, Czech Republic, където на избрани представители от няколко страни беше 
представена мярка 16 „Сътрудничество” от ПРСР 2014-2020 



 Тематична работна група 5 „Роля и дейности на национална селска мрежа  
за новия програмен период 2014 – 2020 г.”, където бях избран за председател 
 Участие в работна група за създаване на проект на наредба по подмярка 6.1 
„Стартова помощ за млади земеделски стопани“ от мярка 6 „Развитие на стопанства и 
предприятия“ от ПРСР 2014-2020 г. 
  Участие в работни групи за създаване на проекти на наредби по 
подмярка 4.1 „Инвестиции в земеделски стопанства“ и 4. 2 „Инвестиции в 
преработка/маркетинг на селскостопански продукти“ от мярка 4 „Инвестиции в 
материални активи“ от Програма за развитие на селските райони 2014-2020 г. 
 Участие в работни групи за създаване на проекти на наредби по подмярка 19.2 
„Прилагане на операции в рамките на стратегии за водено от общностите местно 
развитие“ и подмярка 19.4 „Текущи разходи и популяризиране на стратегия за водено 
от общностите местно развитие“, от мярка 19 „Водено от общностите местно развитие“ 
(ВОМР)  
       Притежавам умение за организиране и провеждане на обучения и семинари, 
придобито  в  следствие на работата ми като Експерт СМР в „МИГ-Раковски и 
„МИГ Брезово, Братя Даскалови“. През 2012 г. съм бил обучител в 31 броя обучения, 
свързани с подготовката на проекти за кандидатстване към Стратегията за 
местно развитие и 4 броя обучения на тема „Организиране и провеждане на 
обучения, информационни дни и уъркшопове в подкрепа на прилагането на 
Стратегията за местно развитие на МИГ-Тунджа” по обособена позиция 3: ОПЗ 
„Организиране на 4 еднодневни уъркшопове с по 20 участника, свързани с 
подготовката на проекти към Стратегията за местно развитие”. 
       Притежавам умения за създаване и управление на проекти, основно по 
Програма за развитие на селските райони. 
 


