
Катедра "Публична администрация" има удоволствието да ви покани на второто събитие в рамките на 

инициативата "Отворен семестър". 

На 9 май - деня на Европа - в зала "Тържествена" ще се проведе тристранна дискусия на тема "Ротационното 

председателство на Съвета на Европейския съюз - национален ангажимент с европейско измерение".  

Трите гледни точки ще бъдат представени от Н.Пр. посланика на Франция Ксавие Лапер дьо Кабан, евродепутатът 

Андрей Новаков и директора на ИПА Павел Иванов. 

 

 

Ксавие Лапер дьо Кабан, роден през 1963 г. 
Диплом от Институт по политически науки. 
Заемани длъжности след 2000 г.: 

 Министерство на външните работи – Дирекция „Стратегически въпроси, 
сигурност и разоръжаване”, 2000 г. – 2001 г.;  

 член на кабинета на главния секретар на Министерство на външните работи, 
2001 г. – 2004 г. ; 

 Генерален секретариат на правителството, 2004 г. – 2007 г. ; 

 Министър-съветник във френското посолство в Бразилия, 2007 г. – 2010 г.; 

 Министерство на външните работи, заместник началник на протокола, от юли 
2010 г. 

 Посланик на Франция в България, октомври 2013 г. 
 

 

 

Андрей Гришев Новаков, роден през 1988 г.  
 
Той е български политик от партия ГЕРБ и евродепутат в състава на групата на 
Европейската народна партия (ЕНП) от 2014 година, като при встъпването си в 
длъжност е най-младият член на Европейския парламент. Новаков е член на 
Комисията по регионално развитие и заместник-член в Комисията по бюджети и 
Комисията по контрол на бюджетите. Той е лауреат на класацията на списание Форбс 
"30 под 30" за най-успешни млади хора в категория "Политика". 
Андрей Новаков е автор и на доклад за отпускане на 380 000 евро за техническа 
помощ към най-големия фонд на ЕС за подкрепа за хора, които са загубили работата 
си - Европейският фонд за приспособяване към глобализацията. 

 

       

Павел Иванов, роден през 1977 г. 
Той е изпълнителен директор на Института по публична администрация към МС 
Има повече от 15 години опит в разработване на анализи и препоръки за подобряване 
на публичното управление. Участвал е активно в разработването на политиката за 
развитие на държавната администрация в Република България. Има значителен 
професионален опит в управлението на български и международни проекти, 
финансирани от Британското министерство за международното развитие (DFID), 
Програма ФАР на ЕС, структурните фондове на ЕС, Международната банка за 
възстановяване и развитие и др. Участвал е в подготовката на редица изследвания на 
Световната банка в областта на по-доброто регулиране и подобряването на бизнес 
средата в България. Специализирал е в Националното училище по администрация на 
Франция (ЕNА), Оксфордският университет, Колежа на Европа в Брюж, Европейският 
институт по публична администрация в Маастрихт, Венецианската комисия към Съвета 
на Европа, Американския университет в България и др.  

 


