Европейски съюз – Европейски структурни и инвестиционни фондове
ПРОТОКОЛ ОТ ПРОВЕДЕНО ЗАСЕДАНИЕ НА ОС
№ 2 / 25.02.2019 г.
Днес 25.02.2019 г. в гр. Котел, ул. "Изворска" № 21, от 9:00 ч. се проведе заседание на
Общото събрание на СДРУЖЕНИЕ с нестопанска цел в обществена полза с
наименование "Местна инициативна група Котел, Сунгурларе и Върбица". Събранието е
свикано при спазване изискванията на чл. 34, ал. 1, ал. 2 и ал.3 от Устава на
Сдружението. На Общото събрание бяха поканени всички 42 членове на СНЦ „МИГ
Котел, Сунгурларе и Върбица” като участие взеха представители на 23 члена. Съгласно
чл. 35, ал. 1 от Устава събранието е законно и може да взема решения.
Без право на глас присъстваха: Петя Шиварова – изпълнителен директор на СНЦ; Ренета
Христова – експерт СВОМР и Мария Тодорова – експерт СВОМР
Събранието бе открито от г- н Румен Стоилов – председател на УС. Председателят на
УС подложи предварително обявения от Управителния съвет дневен ред на гласуване.
Дневен ред:
1. Утвърждаване на оценители в КППП по Мярка 002-1 „Повишаване на
производителността и експортния потенциал на МСП на територията на МИГ“ – втори
прием, от ОПИК от Стратегия за ВОМР на МИГ – външни оценители и членове на
Общото събрание на МИГ, избрани от Общото събрание на МИГ;
2. Утвърждаване на оценители в КППП по Процедура BG06RDNP001-19.245 МИГ
Котел, Сунгурларе и Върбица - Подмярка 7.2. „Подкрепа за инвестиции в създаването,
подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура,
включително инвестиции в енергия от възобновяеми източници и спестяване на енергия“
от ПРСР от Стратегия за ВОМР на МИГ - външни оценители и членове на Общото
събрание на МИГ, избрани от Общото събрание на МИГ;
3. Утвърждаване на оценители в КППП по Мярка 4.1 „Подкрепа за инвестиции в
земеделски стопанства", Процедура № BG06RDNP001-19.063 втори прием от ПРСР от
Стратегия за ВОМР на МИГ- външни оценители и членове на Общото събрание на
МИГ, избрани от Общото събрание на МИГ;
4. Утвърждаване на оценители в КППП по процедура BG05M9OP001-1.034 „МИГ Котел,
Сунгурларе и Върбица - Достъп до заетост и обучения“ - външни оценители и членове
на Общото събрание на МИГ, избрани от Общото събрание на МИГ;
5. Одобрение и гласуване на актуализирана на ИГРП за 2019 г.
6. Кандидатстване с проектно предложение за вътрешнотериториално сътрудничество
по подмярка 19.3 „Подготовка и изпълнение на дейности за сътрудничество на местни
инициативни групи“ от мярка 19 „Водено от общностите местно развитие” от ПРСР 2014
- 2020 г
7. Други

Дневният ред бе приет единодушно, „Против” и „Въздържали се” няма. За протоколист
бе избрана Ренета Христова – експерт СВОМР.
По т. 1. Утвърждаване на оценители в КППП по Мярка 002-1 „Повишаване на
производителността и експортния потенциал на МСП на територията на МИГ“ втори прием от ОПИК от Стратегия за ВОМР на МИГ - членове на Общото
събрание на МИГ, избрани от Общото събрание на МИГ:
Докладва П. Шиварова - Изп. Директор
Във връзка с предстоящия краен срок на прием на проектни предложения по Процедура
по мярка 002-1 „Повишаване на производителността и експортния потенциал на МСП на
територията на МИГ“ втори прием трябва да бъде сформирана оценителна комисия въз
основа на заповед на председателя на УС. Следва да бъдат обсъдени и одобрени
квалификацията и професионалния опит на председателя, секретаря, членовете на
комисията с право на глас, в т.ч. външните експерти, които следва да участват в КППП
по Процедура по мярка 002-1 „Повишаване на производителността и експортния
потенциал на МСП на територията на МИГ“ – втори прием.
Също така да се обсъди наличие на съответствие на квалификацията и професионалната
компетентност на председателя, секретаря и членовете на комисията с право на глас, със
съответните задачи, възложени им със заповедта.
Външните експерти-оценители, членове на КППП, трябва да притежават необходимата
квалификация и опит съобразно вида на оценяваните проекти.
Външните експерти-оценители, членове на КППП, се избират при спазване на
разпоредбите на чл.13, ал.2 от ПМС №162 от 2016г. и за тях се прилагат изискванията на
чл. 51, ал.2 от Наредба 22 от 2015г., който гласи „Външните експерти-оценители,
членове на КИПП, трябва да притежават необходимата квалификация и опит съобразно
вида на оценяваните проекти.“
Във връзка с осигуряване на външни оценители в КППП, МИГ е провел Конкурс и
съставил Списък на външните оценители на МИГ.
Информация за процедура по Мярка 002-1 „Повишаване на производителността и
експортния потенциал на МСП на територията на МИГ“ - втори прием от ОПИК
от Стратегия за ВОМР на МИГ
Финансирането на проекти на територията на „МИГ Котел, Сунгурларе и Върбица” чрез
стратегията за ВОМР по ОПИК цели повишаване на конкурентоспособността на
местните икономики и възможностите за създаване на местен бизнес, вкл. чрез
диверсификация и алтернативни дейности, в т.ч. подобряване нивото на оцеляване на
МСП, включително чрез насърчаване на предприемачеството с цел създаване на нови
устойчиви предприятия, които да осигуряват заетост на местното население и
възможности за повишаване на доходите му и/или повишаване на производителността и
експортния потенциал на МСП на тези територии с цел подобряване на
производствените процеси, повишаване на производствения капацитет и засилване на
експортния потенциал на предприятията.
Целта на процедурата за безвъзмездна финансова помощ е да се създадат
възможности за повишаване на продуктивността на предприятията, диверсификация на
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продуктовото портфолио и реализиране на продукцията на нови пазари чрез подкрепа с
безвъзмездна финансова помощ в съответствие с Националната стратегия за насърчаване
на МСП, а също и чрез подобряване на достъпа до финансиране. Следва да се повиши
конкурентоспособността на предприятията, да се засили тяхното участие във веригата на
добавена стойност и да се ускори постигането на пазарна устойчивост при условията на
силно динамична икономическа и конкурентна пазарна среда.
Прилагането на настоящата процедура ще допринесе и за постигането на Специфичната
цел на СВОМР: Повишаване на производителността, и експортния потенциал,
ефективното и ефикасно използване на факторите на производство (човешки капитал,
природни ресурси и технологии), подобряване на производствените процеси и др.
Очакваните резултати от настоящата процедура за предоставяне на безвъзмездна
финансова помощ са свързани с подобряване на конкурентоспособността на
предприятията, създаване на потенциал за експорт и като резултат – подобряване на
пазарното им присъствие чрез внедряване на технологии за подобряване на
производствения процес, постигане на по-висока производителност, намаляване на
производствените разходи и оптимизиране на производствената верига, съответно
повишаване на добавената стойност и активно включване във всички етапи на веригата
за добавяне на стойност.
В тази връзка, ОС трябва да обсъди квалификацията и професионалния опит на
външните експерти – оценители в КППП.
Външните експерти - оценители трябва да притежават диплома за висше образование с
образователно - квалификационна степен "бакалавър" или "магистър" и най - малко 3
години опит в професионална област, свързана с конкретната процедура, или в
оценяването на проекти по програми или оферти по процедури за обществени поръчки
(опит в оценяването на проекти със сходни дейности, за повишаване на продуктивността
на предприятията, диверсификация на продуктовото портфолио и реализиране на
продукцията на нови пазари, или, минимум 3 години опит в оценката на проектни
предложения или процедури по ЗОП, или, опит в оценяване на проектни предложения в
Местни инициативни групи, работещи по подхода Лидер в периода на действие на ПРСР
2007 – 2013, или, опит в оценяване и мониторинг на проекти, свързани с преодоляване
на регионалните дисбаланси в България).
Въз основа на предоставена информация предлагам ОС да вземе следното
РЕШЕНИЕ № 01:
1. В КППП по Процедура по Мярка 002-1 „Повишаване на производителността и
експортния потенциал на МСП на територията на МИГ“ - втори прием от ОПИК от
Стратегия за ВОМР на МИГ да бъдат включени външни експерти оценители,
притежаващи диплома за висше образование с образователно- квалификационна степен
"бакалавър" или "магистър" и най - малко 3 години опит в професионална област,
свързана с конкретната процедура, в т.ч. област на висше образование «Социални,
стопански и правни науки», професионални направления „Право“, „Икономика“,
„Стопанско управление“, «Администрация и управление» /специалност «Управление на
европейски проекти и програми»/ или в оценяването на проекти по програми или оферти
по процедури за обществени поръчки (опит в оценяването на проекти със сходни
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дейности, за повишаване на продуктивността на предприятията, диверсификация на
продуктовото портфолио и реализиране на продукцията на нови пазари, или, минимум 3
години опит в оценката на проектни предложения или процедури по ЗОП, или, опит в
оценяване на проектни предложения в Местни инициативни групи, работещи по подхода
Лидер в периода на действие на ПРСР 2007 – 2013, или, опит в оценяване и мониторинг
на проекти, свързани с преодоляване на регионалните дисбаланси в България).
Правата и задълженията на външните експерти - оценители се обективизират в
Заповедта за сформиране на комисия.
-ЗА: 23 гласа - ПРОТИВ: 0 гласа - ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ: 0 гласа
С 23 на брой гласа „ЗА“ Решението бе прието.
Във връзка с горните решения и при преглед на външните оценители от Списъка с
избрани оценители в Конкурс на МИГ, предлагам на ОС на разисква следните
подходящи за включване в КППП предложения за оценители и резервни оценители.

Владимир Димитров Дуков – оценител от Списъка с избрани оценители в
Конкурс на МИГ, с изключителен опит в оценката и мониторинг на проекти, насочени
към регионалното развитие и преодоляване на регионални дисбаланси.

Марияна Янева Саваклиева – оценител от Списъка с избрани оценители в
Конкурс на МИГ, с изключителен опит в оценката и мониторинг на проекти, опит в
оценяване на проектни предложения в Местни инициативни групи, работещи по подхода
Лидер в периода на действие на ПРСР 2007 - 2013.

Нели Радославова Кадиева - оценител от Списъка с избрани оценители в Конкурс
на МИГ, с изключителен опит в оценката и мониторинг на проекти, опит в оценяване на
проектни предложения в Местни инициативни групи, работещи по подхода Лидер в
периода на действие на ПРСР 2007 - 2013.
С изброените лица-външни оценители са проведени разговори относно тяхната
възможност да участват в КППП по Процедура № BG16RFOP002-2.037 съобразно
ангажиментите, които могат да поемат. С оценителите е подписано рамково
споразумение за участие в КППП.
Въз основа на представената информация, ОС взема следното:
РЕШЕНИЕ № 02:
Приема че, квалификацията и професионалния опит, на които трябва да отговарят
външните експерти - оценители, участващи в КППП по процедура по Мярка 002-1
„Повишаване на производителността и експортния потенциал на МСП на територията на
МИГ“ - втори прием от ОПИК от Стратегия за ВОМР на МИГ (Владимир Димитров
Дуков, Марияна Янева Саваклиева и Нели Радославова Кадиева) са в съответствие с
конкретната процедура и задачите, които следва да изпълняват външните експертиоценители съгласно правилата за работа на оценителната комисия по процедурата и
които се обективират в Заповедта за сформиране на комисия.
ОС утвърждава поименно следните външни оценители в КППП: Владимир
Димитров Дуков, Марияна Янева Саваклиева и Нели Радославова Кадиева.
Гласуване:
-ЗА: 23 гласа - ПРОТИВ: 0 гласа - ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ: 0 гласа
С 23 на брой гласа „ЗА“ Решението бе прието.
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♦♦♦ Относно останалите членове на комисията - председател и секретар:
Членове на ОС са основно юридически лица. При разискването на подходящи за
включване в КППП предложения бе взет предвид този факта и спазването на
разпоредбите на на чл.13, ал.2, ал. 3, ал. 4 от ПМС No162 от 2016г. и за тях се прилагат
изискванията на чл. 51, ал.2 от Наредба 22 от 2015г. Разисквани бяха следните
подходящи предложения:

Ренета Мартинова Христова – член на екипа на МИГ за председател на КППП,
член на екипа на МИГ. Лицето е част от екипа на МИГ и има експертен и
административен опит в рамките на повече от 5 години, както и опит в администриране
на проекти. Като член на екипа на МИГ познава дейността на МИГ.

СНЦ Клуб по конен спорт «Демет» - член на ОС за секретар без право на глас,
организацията има професионален опит в сферата на маркетинга, таргетирането,
повишаване на експортния потенциал чрез рационално макроикономическо управление,
стимулиране развитиетона предприемачеството и конкуренцията в стопанството и пълна
мобилизация на вътрешните ресурси, включително и с помощта на политика за
стимулиране на растежа чрез ефективно използване на спестяванията и капиталните
вложения. Като член на Общото събрание познава дейността на МИГ, има изграден
административен капацитет от участието си в проекти и програми.

„Цветанов“ ЕООД - член на ОС за член на КППП, член на Общото събрание.
Юридическото лице има професионален опит в сферата на професионалната си
квалификация. Като член на Общото събрание познава дейността на МИГ. Има изграден
административен капацитет от управлението на бизнеса си. Има опит в стимулиране
предприемачеството на територията на МИГ и подобряване на нивото на оцеляване и
създаване на нови МСП на територията на МИГ, които са задължителни при прилагане
на СВОМР в частта мерки по ОПИК.

Петя Александрова Шиварова – член на екипа на МИГ за член на КППП. Лицето
има изключителен опит в оценката, мониторинга и администрирането на проекти, опит в
оценяване на проектни предложения в Местни инициативни групи, работещи по подхода
Лидер в периода на действие на ПРСР 2007 - 2013. Като член на екипа на МИГ познава
дейността на МИГ.

Мария Николова Тодорова – член на екипа на МИГ за член на КППП. Лицето е
част от екипа на МИГ и има експертен и административен опит в рамките на повече от 5
години, както и опит в администриране на проекти. Като член на екипа на МИГ познава
дейността на МИГ.
ОС на МИГ приема, че квалификацията и професионалния опит на посочените лица юридически и физически отговаря на функцията, която ще изпълняват в КППП.
Ренета Христова, Петя Шиварова и Мария Тодорова имат висше образование,
професионален опит и опит в административни и проектни дейности. Юридическите
лица – членове на КППП трябва да предложат като изпълняващи функцията член на
оценителната комисия лица, притежаващи диплома за висше образование с
образователно- квалификационна степен "бакалавър" или "магистър" и най - малко 3
години опит в професионална област, свързана с конкретната процедура, в т.ч. област на
висше образование «Социални, стопански и правни науки», професионални направления
„Право“, „Икономика“, „Стопанско управление“, «Администрация и управление»
/специалност «Управление на европейски проекти и програми»/ или в оценяването на
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проекти по програми или оферти по процедури за обществени поръчки (опит в
оценяването на проекти със сходни дейности, за повишаване на продуктивността на
предприятията, диверсификация на продуктовото портфолио и реализиране на
продукцията на нови пазари, или, минимум 3 години опит в оценката на проектни
предложения или процедури по ЗОП, или, опит в оценяване на проектни предложения в
Местни инициативни групи, работещи по подхода Лидер в периода на действие на ПРСР
2007 – 2013, или, опит в оценяване и мониторинг на проекти, свързани с преодоляване
на регионалните дисбаланси в България).
Въз основа на представената информация, ОС взема следните:
РЕШЕНИЕ № 03:
Приема че, квалификацията и професионалния опит, на които трябва да отговарят
Председател, Секретар и член, участващи в КППП по процедура по Мярка 002-1
„Повишаване на производителността и експортния потенциал на МСП на територията на
МИГ“ - втори прием от ОПИК от Стратегия за ВОМР на МИГ (Ренета Христова, СНЦ
Клуб по конен спорт «Демет» и „Цветанов“ ЕООД, Петя Шиварова и Мария Николова
Тодорова) са в съответствие с конкретната процедура и задачите, съгласно правилата за
работа на оценителната комисия по процедурата и които се обективират в Заповедта за
сформиране на комисия.
ОС утвърждава поименно следните членове в КППП – Ренета Мартинова
Христова, „Цветанов“ ЕООД, СНЦ Клуб по конен спорт «Демет», Мария
Николова Тодорова и Петя Александрова Шиварова.
Гласуване:
-ЗА: 23 гласа - ПРОТИВ: 0 гласа - ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ: 0 гласа
С 23 на брой гласа „ЗА“ Решението бе прието.
РЕШЕНИЕ № 04:
Общото събрание определя състав на КППП по процедура по Мярка 002-1
„Повишаване на производителността и експортния потенциал на МСП на
територията на МИГ“ - втори прием от ОПИК от Стратегия за ВОМР на МИГ в
следния състав:
Ренета Мартинова Христова – председател през право на глас;
СНЦ Клуб по конен спорт «Демет» - секретар без право на глас;
Владимир Димитров Дуков – член;
Марияна Янева Саваклиева – член;
„Цветанов“ ЕООД – член

Резервни членове:
Нели Радославова Кадиева;
Петя Александрова Шиварова;
Мария Николова Тодорова.
Гласуване:
6

-ЗА: 23 гласа - ПРОТИВ: 0 гласа - ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ: 0 гласа
С 23 на брой гласа „ЗА“ Решението бе прието.
РЕШЕНИЕ № 05:
Юридическите лица – членове на КППП предлагат за изпълняващи функцията
секретар и член на оценителната комисия лица, отговарящи на изискванията на
чл.13, ал.2, ал. 3, ал. 4 от ПМС No162 от 2016г. и за тях се прилагат изискванията на
чл. 51, ал.2 от Наредба 22 от 2015г.
Гласуване:
-ЗА: 23 гласа - ПРОТИВ: 0 гласа - ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ: 0 гласа
С 23 на брой гласа „ЗА“ Решението бе прието.
По т. 2. Утвърждаване на оценители в КППП по процедура Процедура
BG06RDNP001-19.245 МИГ Котел, Сунгурларе и Върбица - Подмярка 7.2.
„Подкрепа за инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на
всички видове малка по мащаби инфраструктура, включително инвестиции в
енергия от възобновяеми източници и спестяване на енергия“ - външни оценители
и членове на Общото събрание на МИГ, избрани от Общото събрание на МИГ
Докладва П. Шиварова - Изп. Директор
Във връзка с предстоящия краен срок на прием на проектни предложения по по Мярка
7.2 „Подкрепа за инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на
всички видове малка по мащаби инфраструктура, включително инвестиции в енергия от
възобновяеми източници и спестяване на енергия“, Процедура № BG06RDNP001-19.245
от ПРСР от Стратегия за ВОМР на МИГ трябва да бъде сформирана оценителна комисия
въз основа на заповед на председателя на УС. Следва да бъдат обсъдени и одобрени
квалификацията и професионалния опит на председателя, секретаря, членовете на
комисията с право на глас, в т.ч. външните експерти, които следва да участват в КППП
по процедура Процедура BG06RDNP001-19.245 МИГ Котел, Сунгурларе и Върбица Подмярка 7.2. „Подкрепа за инвестиции в създаването, подобряването или
разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура, включително
инвестиции в енергия от възобновяеми източници и спестяване на енергия“ .
Също така да се обсъди наличие на съответствие на квалификацията и професионалната
компетентност на председателя, секретаря и членовете на комисията с право на глас, със
съответните задачи, възложени им със заповедта.
Външните експерти-оценители, членове на КППП, трябва да притежават необходимата
квалификация и опит съобразно вида на оценяваните проекти.
Външните експерти-оценители, членове на КППП, се избират при спазване на
разпоредбите на чл.13, ал.2 от ПМС №162 от 2016г. и за тях се прилагат изискванията на
чл. 51, ал.2 от Наредба 22 от 2015г., който гласи „Външните експерти-оценители,
членове на КИПП, трябва да притежават необходимата квалификация и опит съобразно
вида на оценяваните проекти.“
Във връзка с осигуряване на външни оценители в КППП, МИГ е провел Конкурс и
съставил Списък на външните оценители на МИГ.
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Информация за Процедура BG06RDNP001-19.245 МИГ Котел, Сунгурларе и Върбица Подмярка 7.2. „Подкрепа за инвестиции в създаването, подобряването или
разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура, включително
инвестиции в енергия от възобновяеми източници и спестяване на енергия“
Финансирането на проекти на територията на „МИГ Котел, Сунгурларе и Върбица” чрез
стратегията за ВОМР по ПРСР цели съхраняване на природните и културни ресурси на
територията, чрез популяризиране на територията, повишаване на туристическата
атрактивност и достъп до основни туристически обекти и услуги; Повишаване
качеството на живот на територията на МИГ и създаване на възможности за развитие на
територията на МИГ.
Целта на процедурата за безвъзмездна финансова помощ е: Повишаване
конкурентноспособността на територията посредством инвестиции в неземеделски
дейности; Създаване на заетост и диверсификация на незeмеделските дейности;
развитието на технологиите в областта на „зелената икономика“, включително на
енергия от ВЕИ за собствено потребление; Развитие на туризъм, съчетаващ природни и
културни ценности..
Прилагането на настоящата процедура ще допринесе и за постигането на Специфична
цел 3 от СВОМР: Повишаване на привлекателността и превръщането на
територията на МИГ в предпочитана туристическа дестинация.
Очакваните резултати от настоящата процедура за предоставяне на безвъзмездна
финансова помощ са свързани със създаване на възможност да бъдат създадени и
обновени малки по мащаби публична и техническа инфраструктура, която от своя страна
да доведе до създаването на оптимална жизнена среда на селските райони, опазването на
околната среда, създаването на достъпност и развитие на икономиката и образованието.
Процедурата предлага възможности населените места на територията на „МИГ Котел,
Сунгурларе и Върбица” да станат привлекателни за бизнеса и за живеене, чрез
поддържането и стимулирането на тяхното икономическо, социално и културно
развитие, изграждане на липсващата или рехабилитация на съществуващата публична
техническа инфраструктура. По този начин ще се постигне както съхраняването на
населените места, така и ще се осигури поддържането на образователните услуги, и
осигуряването на работни места. Прилагането на мярката на територията на „МИГ
Котел, Сунгурларе и Върбица” ще допринесе за повишаване нивата на устойчива
заетост. Тя ще бъде част от подкрепата, която ПРСР 2014 - 2020 ще предостави, за да се
насърчи социалното приобщаване, намаляването на бедността и икономическото
развитие на територията.
В тази връзка, ОС трябва да обсъди квалификацията и професионалния опит на
външните експерти – оценители в КППП.
Външните експерти - оценители трябва да притежават диплома за висше образование с
образователно - квалификационна степен "бакалавър" или "магистър" и най - малко 3
години опит в професионална област, свързана с конкретната процедура, или в
оценяването на проекти по програми или оферти по процедури за обществени поръчки
(опит в оценяването на проекти със сходни дейности, за повишаване на продуктивността
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на предприятията, диверсификация на продуктовото портфолио и реализиране на
продукцията на нови пазари, или, минимум 3 години опит в оценката на проектни
предложения или процедури по ЗОП, или, опит в оценяване на проектни предложения в
Местни инициативни групи, работещи по подхода Лидер в периода на действие на ПРСР
2007 – 2013, или, опит в оценяване и мониторинг на проекти, свързани с преодоляване
на регионалните дисбаланси в България).
Въз основа на предоставена информация предлагам ОС да вземе следното
РЕШЕНИЕ № 06:
1. В КППП по процедура BG06RDNP001-19.245 МИГ Котел, Сунгурларе и Върбица Подмярка 7.2. „Подкрепа за инвестиции в създаването, подобряването или
разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура, включително
инвестиции в енергия от възобновяеми източници и спестяване на енергия“ трябва да
бъдат включени външни експерти оценители, притежаващи диплома за висше
образование с образователно- квалификационна степен "бакалавър" или "магистър" и
най - малко 3 години опит в професионална област, свързана с конкретната процедура, в
т.ч. област на висше образование «Хуманитарни науки», «Технически науки» и
«Социални, стопански и правни науки», професионални направления «История и
археология», «Архитектура, строителство и геодезия”, „Право“, „Икономика“,
„Стопанско управление“, «Администрация и управление» /специалност «Управление на
европейски проекти и програми»/ или в оценяването на проекти по програми или оферти
по процедури за обществени поръчки (опит в оценяването на проекти със сходни
дейности, за повишаване на продуктивността на предприятията, диверсификация на
продуктовото портфолио и реализиране на продукцията на нови пазари, или, минимум 3
години опит в оценката на проектни предложения или процедури по ЗОП, или, опит в
оценяване на проектни предложения в Местни инициативни групи, работещи по подхода
Лидер в периода на действие на ПРСР 2007 – 2013, или, опит в оценяване и мониторинг
на проекти, свързани с преодоляване на регионалните дисбаланси в България).
Правата и задълженията на външните експерти - оценители се обективизират в
Заповедта за сформиране на комисия.
-ЗА: 23 гласа - ПРОТИВ: 0 гласа - ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ: 0 гласа
С 23 на брой гласа „ЗА“ Решението бе прието.
Във връзка с горните решения и при преглед на външните оценители от Списъка с
избрани оценители в Конкурс на МИГ, предлагам на ОС на разисква следните
подходящи за включване в КППП предложения за оценители и резервни оценители.

Владимир Димитров Дуков – оценител от Списъка с избрани оценители в
Конкурс на МИГ, с изключителен опит в оценката и мониторинг на проекти, насочени
към регионалното развитие и преодоляване на регионални дисбаланси.

Борис Костадинов Саваклиев – оценител от Списъка с избрани оценители в
Конкурс на МИГ, с изключителен опит в професионалната си сфера, опит в оценяване на
проектни предложения в Местни инициативни групи, работещи по подхода Лидер в
периода на действие на ПРСР 2007 - 2013.
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Нели Радославова Кадиева - оценител от Списъка с избрани оценители в Конкурс
на МИГ, с изключителен опит в оценката и мониторинг на проекти, опит в оценяване на
проектни предложения в Местни инициативни групи, работещи по подхода Лидер в
периода на действие на ПРСР 2007 - 2013.
С изброените лица-външни оценители са проведени разговори относно тяхната
възможност да участват в КППП по Процедура BG06RDNP001-19.245 - МИГ
„КОТЕЛ, СУНГУРЛАРЕ И ВЪРБИЦА“ - Подмярка 7.2. „Подкрепа за инвестиции в
създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби
инфраструктура, включително инвестиции в енергия от възобновяеми източници и
спестяване на енергия“съобразно ангажиментите, които могат да поемат. С оценителите
е подписано рамково споразумение за участие в КППП.
Въз основа на представената информация, ОС взема следното:
РЕШЕНИЕ № 07:
Приема че, квалификацията и професионалния опит, на които трябва да отговарят
външните експерти - оценители, участващи в КППП по процедура BG06RDNP00119.245 МИГ Котел, Сунгурларе и Върбица - Подмярка 7.2. „Подкрепа за инвестиции в
създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби
инфраструктура, включително инвестиции в енергия от възобновяеми източници и
спестяване на енергия“ (Владимир Димитров Дуков, Бориc Костадинов Саваклиев) са в
съответствие с конкретната процедура и задачите, които следва да изпълняват външните
експерти-оценители съгласно правилата за работа на оценителната комисия по
процедурата и които се обективират в Заповедта за сформиране на комисия.
ОС утвърждава поименно следните външни оценители в КППП: Владимир
Димитров Дуков, Борис Костадинов Саваклиев.
Гласуване:
-ЗА: 23 гласа - ПРОТИВ: 0 гласа - ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ: 0 гласа
С 23 на брой гласа „ЗА“ Решението бе прието.
♦♦♦ Относно останалите членове на комисията - председател и секретар:
Членове на ОС са основно юридически лица. При разискването на подходящи за
включване в КППП предложения бе взет предвид този факта и спазването на
разпоредбите на на чл.13, ал.2, ал. 3, ал. 4 от ПМС No162 от 2016г. и за тях се прилагат
изискванията на чл. 51, ал.2 от Наредба 22 от 2015г. Разисквани бяха следните
подходящи предложения:

Ренета Мартинова Христова – за председател на КППП. Лицето е част от екипа на
МИГ и има изключителен експертен и административен опит в рамките на повече от 5
години, както и опит в администриране на проекти. Като член на екипа на МИГ познава
дейността на МИГ.

НЧ „Просвета – 1870“ с. Тича, община Котел – член на ОС за секретар без право
на глас, организацията има професионален опит в сферата на реализиране на европейски,
национални и общински политики в сферата на гражданското образование, интеграцията
на уязвими групи маркетинга; реализирала е дейности за развитие на младите хора в
малките населени места в селските райони; активно е участвала в дейности по
промотиране на местната идентичност и продукти от местен характерq , успешно е
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изпълнила проекти по Конкурс за проекти към Фондация „Глобални библиотеки”,
проекти към Фонд „Читалища” към Министерството на културата. Като член на Общото
събрание познава дейността на МИГ, има изграден административен капацитет от
участието си в проекти и програми.

СНЦ „ЕКО – ПРОЕКТ” - член на ОС за член на КППП, организацията има опит в
сферата на опит в участие в организирането и провеждането на значими за местната
общност културни събития, фестивали, изследвания, постановки и др., свързани с
нематериалното културно наследство;. добро познаване чрез пряко участие в културния
живот на местната общност на местната културна идентичност; участие в разработване
и/или разработване на проекти и програми в сферата на културата; добри компютърни
знания. Организацията изпълнява в настоящия момент проект по ПРСР.

Петя Александрова Шиварова – член на екипа на МИГ за член на КППП. Лицето
има изключителен опит в оценката, мониторинга и администрирането на проекти, опит в
оценяване на проектни предложения в Местни инициативни групи, работещи по подхода
Лидер в периода на действие на ПРСР 2007 - 2013. Като член на екипа на МИГ познава
дейността на МИГ.

Мария Николова Тодорова – член на екипа на МИГ за председател на КППП, член
на екипа на МИГ. Лицето е част от екипа на МИГ и има експертен и административен
опит в рамките на повече от 5 години, както и опит в администриране на проекти. Като
член на екипа на МИГ познава дейността на МИГ.
ОС на МИГ приема, че квалификацията и професионалния опит на посочените
лица - юридически и физически отговаря на функцията, която ще изпълняват в КППП.
Петя Шиварова, Ренета Христова и Мария Тодорова имат висше образование,
професионален опит и опит в административни дейности. Юридическите лица – членове
на КППП трябва да предложат като изпълняващи функцията член на оценителната
комисия лица, притежаващи диплома за висше образование с образователноквалификационна степен "бакалавър" или "магистър" и най - малко 3 години опит в
професионална област, свързана с конкретната процедура, в т.ч. област на висше
образование «Социални, стопански и правни науки», професионални направления
„Право“, „Икономика“, „Стопанско управление“, «Администрация и управление»
/специалност «Управление на европейски проекти и програми»/ или в оценяването на
проекти по програми или оферти по процедури за обществени поръчки (опит в
оценяването на проекти със сходни дейности, за повишаване на продуктивността на
предприятията, диверсификация на продуктовото портфолио и реализиране на
продукцията на нови пазари, или, минимум 3 години опит в оценката на проектни
предложения или процедури по ЗОП, или, опит в оценяване на проектни предложения в
Местни инициативни групи, работещи по подхода Лидер в периода на действие на ПРСР
2007 – 2013, или, опит в оценяване и мониторинг на проекти, свързани с преодоляване
на регионалните дисбаланси в България).
Въз основа на представената информация, ОС взема следните:
РЕШЕНИЕ № 08:
Приема че, квалификацията и професионалния опит, на които трябва да отговарят
Председател, Секретар и член, участващи в КППП по процедура BG06RDNP001-19.245 МИГ „КОТЕЛ, СУНГУРЛАРЕ И ВЪРБИЦА“ - Подмярка 7.2. „Подкрепа за инвестиции в
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създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби
инфраструктура, включително инвестиции в енергия от възобновяеми източници и
спестяване на енергия“ (НЧ„Просвета – 1870“ с. Тича, СНЦ «ЕКО – ПРОЕКТ», Ренета
Мартинова Христова, Петя Александрова Шиварова и Мария Николова Тодорова) са в
съответствие с конкретната процедура и задачите, съгласно правилата за работа на
оценителната комисия по процедурата и които се обективират в Заповедта за
сформиране на комисия.
ОС утвърждава поименно следните членове в КППП – НЧ„Просвета – 1870“ с.
Тича, СНЦ «ЕКО – ПРОЕКТ», Ренета Мартинова Христова, Петя Александрова
Шиварова и Мария Николова Тодорова.
Гласуване:
-ЗА: 23 гласа - ПРОТИВ: 0 гласа - ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ: 0 гласа
С 23 на брой гласа „ЗА“ Решението бе прието.
РЕШЕНИЕ № 09:
Общото събрание определя състав на КППП по процедура BG06RDNP001-19.245 МИГ „КОТЕЛ, СУНГУРЛАРЕ И ВЪРБИЦА“ - Подмярка 7.2. „Подкрепа за
инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове
малка по мащаби инфраструктура, включително инвестиции в енергия от
възобновяеми източници и спестяване на енергия“ в следния състав:
Ренета Мартинова Христова– председател през право на глас;
НЧ„Просвета – 1870“ с. Тича - секретар без право на глас;
Владимир Димитров Дуков – член;
Борис Костадинов Саваклиев – член;
СНЦ «ЕКО – ПРОЕКТ» - член.
Резервни членове:
Нели Радославова Кадиева;
Петя Александрова Шиварова;
Мария Николова Тодорова.
Гласуване:
-ЗА: 23 гласа - ПРОТИВ: 0 гласа - ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ: 0 гласа
С 23 на брой гласа „ЗА“ Решението бе прието.
РЕШЕНИЕ № 10:
Юридическите лица – членове на КППП предлагат за изпълняващи функцията
секретар и член на оценителната комисия лица, отговарящи на изискванията на
чл.13, ал.2, ал. 3, ал. 4 от ПМС No162 от 2016г. и за тях се прилагат изискванията на
чл. 51, ал.2 от Наредба 22 от 2015г.
Гласуване:
-ЗА: 23 гласа - ПРОТИВ: 0 гласа - ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ: 0 гласа
С 23 на брой гласа „ЗА“ Решението бе прието.
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По т. 3. Утвърждаване на оценители в КППП по процедура BG06RDNP001-19.063 „МИГ Котел, Сунгурларе и Върбица”: Подмярка 4.1 „Подкрепа за инвестиции в
земеделски стопанства” – втори прием от ПРСР от Стратегия за ВОМР на МИГ външни оценители и членове на Общото събрание на МИГ, избрани от Общото
събрание на МИГ
Докладва П. Шиварова - Изп. Директор
Във връзка с предстоящия краен срок на прием на проектни предложения по Мярка 4.1.
„Подкрепа за инвестиции в земеделски стопанства“, Процедура № BG06RDNP00119.063- втори прием
от ПРСР от Стратегия за ВОМР на МИГ трябва да бъде
сформирана оценителна комисия въз основа на заповед на председателя на УС. Следва
да бъдат обсъдени и одобрени квалификацията и професионалния опит на председателя,
секретаря, членовете на комисията с право на глас, в т.ч. външните експерти, които
следва да участват в КППП по процедура BG06RDNP001-19.063 - „МИГ Котел,
Сунгурларе и Върбица”: Подмярка 4.1 „Подкрепа за инвестиции в земеделски
стопанства” – втори прием.
Също така да се обсъди наличие на съответствие на квалификацията и професионалната
компетентност на председателя, секретаря и членовете на комисията с право на глас, със
съответните задачи, възложени им със заповедта.
Външните експерти-оценители, членове на КППП, трябва да притежават необходимата
квалификация и опит съобразно вида на оценяваните проекти.
Външните експерти-оценители, членове на КППП, се избират при спазване на
разпоредбите на чл.13, ал.2 от ПМС №162 от 2016г. и за тях се прилагат изискванията на
чл. 51, ал.2 от Наредба 22 от 2015г., който гласи „Външните експерти-оценители,
членове на КИПП, трябва да притежават необходимата квалификация и опит съобразно
вида на оценяваните проекти.“
Във връзка с осигуряване на външни оценители в КППП, МИГ е провел Конкурс и
съставил Списък на външните оценители на МИГ.
Информация за процедура BG06RDNP001-19.063 - „МИГ Котел, Сунгурларе и
Върбица”: Подмярка 4.1 „Подкрепа за инвестиции в земеделски стопанства” –
втори прием
Финансирането на проекти на територията на „МИГ Котел, Сунгурларе и Върбица” чрез
стратегията за ВОМР по ПРСР цели Създаване на условия за устойчиво развитие на
конкурентноспособен
земеделски
и
горски
сектор,
както
и
повишвне
конкурентноспособността на местната икономика и възможностите за бизнес и
устойчива трудова заетост чрез производство на местни продукти и добавяне на
стойност; Повишаване качеството на живот на територията на МИГ и създаване на
възможности за развитие на територията на МИГ.
Целта на процедурата за безвъзмездна финансова помощ е: преструктуриране и
развитие на наличните материални мощности в стопанствата; насърчаване въвеждането
на нови технологии в производството и модернизация на физическия капитал; опазване
на компонентите на околната среда; спазване стандартите на Европейския съюз (ЕС) и
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подобряване на условията в земеделските стопанства; насърчаване на сътрудничеството
между земеделските стопани.
Прилагането на настоящата процедура ще допринесе и за постигането на Специфична
цел 1 от СВОМР: Устойчиво развитие на конкурентоспособен земеделски и горски
сектор.
Очакваните резултати от настоящата процедура за предоставяне на безвъзмездна
финансова помощ са свързани със създаване на възможности
за: развитие и
стимулиране на предприемачество и устойчив бизнес; развитие на динамична жизнена
среда и подобряване качеството на живот чрез развитие на хоризонтални и
междусекторни партньорства и взаимодействие за инициативи от общ интерес; развитие
на практики и модели за добро управление и участие на заинтересованите страни в
развитието на територията като основа за териториално развитие; развитие на
териториална идентичност, маркетинг и марки на база на специфичния териториален
потенциал и продукти от местен характер. Процедурата предлага възможности пред
земеделските стопани да компенсират недостига на инвестиционен капитал за
обновяване и разширяване на производствата. Тя ще спомогне за стабилизиране на
стопанските структури и ще повиши ниското ниво на научно обслужване. По този начин
ще се постигне както съхраняването на населените места, така и преодоляване на
депопулацията на населените места, поради липса на заетост. .Прилагането на мярката
на територията на „МИГ Котел, Сунгурларе и Върбица” ще допринесе за повишаване
нивата на устойчива заетост. Тя ще бъде част от подкрепата, която ПРСР 2014 - 2020 ще
предостави, за да се насърчи социалното приобщаване, намаляването на бедността и
икономическото развитие на територията.
В тази връзка, ОС трябва да обсъди квалификацията и професионалния опит на
външните експерти – оценители в КППП.
Външните експерти - оценители трябва да притежават диплома за висше образование с
образователно - квалификационна степен "бакалавър" или "магистър" и най - малко 3
години опит в професионална област, свързана с конкретната процедура, или в
оценяването на проекти по програми или оферти по процедури за обществени поръчки
(опит в оценяването на проекти със сходни дейности, за повишаване на продуктивността
на предприятията, диверсификация на продуктовото портфолио и реализиране на
продукцията на нови пазари, или, минимум 3 години опит в оценката на проектни
предложения или процедури по ЗОП, или, опит в оценяване на проектни предложения в
Местни инициативни групи, работещи по подхода Лидер в периода на действие на ПРСР
2007 – 2013, или, опит в оценяване и мониторинг на проекти, свързани с преодоляване
на регионалните дисбаланси в България).
Въз основа на предоставена информация предлагам ОС да вземе следното
РЕШЕНИЕ № 11:
1. В КППП по процедура BG06RDNP001-19.063 - „МИГ Котел, Сунгурларе и Върбица”:
Подмярка 4.1 „Подкрепа за инвестиции в земеделски стопанства” – втори прием трябва
да бъдат включени външни експерти оценители, притежаващи диплома за висше
образование с образователно- квалификационна степен "бакалавър" или "магистър" и
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най - малко 3 години опит в професионална област, свързана с конкретната процедура, в
т.ч. област на висше образование , «Природни науки, математика и информатика „ и
«Социални, стопански и правни науки», професионални направления «Информатика и
компютърни науки”, „Право“, „Икономика“, „Стопанско управление“, «Администрация
и управление» /специалност «Управление на европейски проекти и програми»/ или в
оценяването на проекти по програми или оферти по процедури за обществени поръчки
(опит в оценяването на проекти със сходни дейности, за повишаване на продуктивността
на предприятията, диверсификация на продуктовото портфолио и реализиране на
продукцията на нови пазари, или, минимум 3 години опит в оценката на проектни
предложения или процедури по ЗОП, или, опит в оценяване на проектни предложения в
Местни инициативни групи, работещи по подхода Лидер в периода на действие на ПРСР
2007 – 2013, или, опит в оценяване и мониторинг на проекти, свързани с преодоляване на
регионалните дисбаланси в България).
Правата и задълженията на външните експерти - оценители се обективизират в
Заповедта за сформиране на комисия.
-ЗА: 23 гласа - ПРОТИВ: 0 гласа - ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ: 0 гласа
С 23 на брой гласа „ЗА“ Решението бе прието.
Във връзка с горните решения и при преглед на външните оценители от Списъка с
избрани оценители в Конкурс на МИГ, предлагам на ОС на разисква следните
подходящи за включване в КППП предложения за оценители и резервни оценители.

Марияна Янева Саваклиева – оценител от Списъка с избрани оценители в
Конкурс на МИГ, с изключителен опит в оценката и мониторинг на проекти, опит в
оценяване на проектни предложения в Местни инициативни групи, работещи по подхода
Лидер в периода на действие на ПРСР 2007 - 2013.

Павлина Савова Йончина - оценител от Списъка с избрани оценители в Конкурс
на МИГ, с изключителен опит в оценката и мониторинг на проекти, опит в оценяване на
проектни предложения в Местни инициативни групи, работещи по подхода Лидер в
периода на действие на ПРСР 2007 - 2013.

Владимир Димитров Дуков – оценител от Списъка с избрани оценители в
Конкурс на МИГ, с изключителен опит в оценката и мониторинг на проекти, насочени
към регионалното развитие и преодоляване на регионални дисбаланси.

Нели Радославова Кадиева - – оценител от Списъка с избрани оценители в
Конкурс на МИГ, с изключителен опит в оценката и мониторинг на проекти, опит в
оценяване на проектни предложения в Местни инициативни групи, работещи по подхода
Лидер в периода на действие на ПРСР 2007 - 2013.
С изброените лица-външни оценители са проведени разговори относно тяхната
възможност да участват в КППП по Процедура процедура BG06RDNP001-19.063 - „МИГ
Котел, Сунгурларе и Върбица”: Подмярка 4.1 „Подкрепа за инвестиции в земеделски
стопанства” съобразно ангажиментите, които могат да поемат. С оценителите е
подписано рамково споразумение за участие в КППП.
Въз основа на представената информация, ОС взема следното:
РЕШЕНИЕ № 12:
Приема че, квалификацията и професионалния опит, на които трябва да отговарят
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външните експерти - оценители, участващи в КППП по процедура
процедура
BG06RDNP001-19.063 - „МИГ Котел, Сунгурларе и Върбица”: Подмярка 4.1 „Подкрепа
за инвестиции в земеделски стопанства” – втори прием (Владимир Димитров Дуков,
Марияна Янева Саваклиева, Павлина Савова Йончина и Нели Радославова Кадиева) са в
съответствие с конкретната процедура и задачите, които следва да изпълняват външните
експерти-оценители съгласно правилата за работа на оценителната комисия по
процедурата и които се обективират в Заповедта за сформиране на комисия.
ОС утвърждава поименно следните външни оценители в КППП: Владимир
Димитров Дуков, Марияна Янева Саваклиева, Павлина Савова Йончина и Нели
Радославова Кадиева.
Гласуване:
-ЗА: 23 гласа - ПРОТИВ: 0 гласа - ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ: 0 гласа
С 23 на брой гласа „ЗА“ Решението бе прието.
♦♦♦ Относно останалите членове на комисията - председател и секретар:
Членове на ОС са основно юридически лица. При разискването на подходящи за
включване в КППП предложения бе взет предвид този факта и спазването на
разпоредбите на на чл.13, ал.2, ал. 3, ал. 4 от ПМС No162 от 2016г. и за тях се прилагат
изискванията на чл. 51, ал.2 от Наредба 22 от 2015г. Разисквани бяха следните
подходящи предложения:
 Ренета Мартинова Христова – за председател на КППП. Лицето е част от екипа на
МИГ и има изключителен експертен и административен опит в рамките на повече от 5
години, както и опит в администриране на проекти. Като член на екипа на МИГ познава
дейността на МИГ.
 Земеделски Производител Николай Йорданов Стоянов, с. Боринци – член за член на
КППП на ОС за секретар без право на глас, изпълнявал проект по ПРСР 2007 – 2013, с опит
в професионална област, свързана с конкретната процедура сферата - земеделие. Като член
на Общото събрание познава дейността на МИГ, има изграден административен капацитет
от участието си в проекти и програми.
 СНЦ „ЕКО – ПРОЕКТ” Котел - член на ОС за секретар без право на глас,
Организацията изпълнява в настоящия момент проект по ПРСР 2014 - 2020; опит в
развитие на практики и модели за добро управление и участие на заинтересованите страни
в развитието на територията като основа за териториално развитие; Като член на Общото
събрание познава дейността на МИГ, има изграден административен капацитет от
участието си в проекти и програми.
 Мария Николова Тодорова – член на екипа на МИГ за член на КППП. Лицето е част
от екипа на МИГ и има експертен и административен опит в рамките на повече от 5 години,
както и опит в администриране на проекти. Като член на екипа на МИГ познава дейността
на МИГ.
ОС на МИГ приема, че квалификацията и професионалния опит на посочените лица юридически и физически отговаря на функцията, която ще изпълняват в КППП.
Ренета Христова и Мария Тодорова имат висше образование, професионален опит и
опит в административни дейности. Юридическите лица – членове на КППП трябва да
предложат като изпълняващи функцията член на оценителната комисия лица,
притежаващи диплома за висше образование с образователно- квалификационна степен
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"бакалавър" или "магистър" и най - малко 3 години опит в професионална област,
свързана с конкретната процедура, в т.ч. област на висше образование «Социални,
стопански и правни науки», професионални направления „Право“, „Икономика“,
„Стопанско управление“, «Администрация и управление» /специалност «Управление на
европейски проекти и програми»/ или в оценяването на проекти по програми или оферти
по процедури за обществени поръчки (опит в оценяването на проекти със сходни
дейности, за повишаване на продуктивността на предприятията, диверсификация на
продуктовото портфолио и реализиране на продукцията на нови пазари, или, минимум 3
години опит в оценката на проектни предложения или процедури по ЗОП, или, опит в
оценяване на проектни предложения в Местни инициативни групи, работещи по подхода
Лидер в периода на действие на ПРСР 2007 – 2013, или, опит в оценяване и мониторинг
на проекти, свързани с преодоляване на регионалните дисбаланси в България).
Въз основа на представената информация, ОС взема следните:
РЕШЕНИЕ № 13:
Приема че, квалификацията и професионалния опит, на които трябва да отговарят
Председател, Секретар и член, участващи в КППП по процедура BG06RDNP001-19.063
- „МИГ Котел, Сунгурларе и Върбица”: Подмярка 4.1 „Подкрепа за инвестиции в
земеделски стопанства” – втори прием (Ренета Мартинова Христова, Земеделски
производител Николай Йорданов Стоянов, с. Боринци, СНЦ „ЕКО – ПРОЕКТ” и Мария
Николова Тодорова) са в съответствие с конкретната процедура и задачите, съгласно
правилата за работа на оценителната комисия по процедурата и които се обективират в
Заповедта за сформиране на комисия.
ОС утвърждава поименно следните членове в КППП – Ренета Мартинова
Христова, Земеделски производител Николай Йорданов Стоянов, с. Боринци, ,
СНЦ „ЕКО – ПРОЕКТ” и Мария Николова Тодорова.
Гласуване:
-ЗА: 23 гласа - ПРОТИВ: 0 гласа - ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ: 0 гласа
С 23 на брой гласа „ЗА“ Решението бе прието.
РЕШЕНИЕ № 14:
Общото събрание определя състав на КППП по процедура BG06RDNP001-19.063 „МИГ Котел, Сунгурларе и Върбица”: Подмярка 4.1 „Подкрепа за инвестиции в
земеделски стопанства” – втори прием в следния състав:
Ренета Мартинова Христова – председател през право на глас;
СНЦ «ЕКО – ПРОЕКТ» - секретар без право на глас;
Марияна Янева Саваклиева – член;
Земеделски производител Николай Йорданов Стоянов, с. Боринци - член;
Павлина Савова Йончина.
Резервни членове:
Владимир Димитров Дуков – член;
Нели Радославова Кадиева- член;
Мария Николова Тодорова.
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Гласуване:
-ЗА: 23 гласа - ПРОТИВ: 0 гласа - ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ: 0 гласа
С 23 на брой гласа „ЗА“ Решението бе прието.
РЕШЕНИЕ № 15:
Юридическите лица – членове на КППП предлагат за изпълняващи функцията
секретар и член на оценителната комисия лица, отговарящи на изискванията на
чл.13, ал.2, ал. 3, ал. 4 от ПМС No162 от 2016г. и за тях се прилагат изискванията на
чл. 51, ал.2 от Наредба 22 от 2015г.
Гласуване:
-ЗА: 23 гласа - ПРОТИВ: 0 гласа - ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ: 0 гласа
С 23 на брой гласа „ЗА“ Решението бе прието.
По т. 4. Утвърждаване на оценители в КППП по процедура BG05M9OP001-1.034
„МИГ Котел, Сунгурларе и Върбица - Достъп до заетост и обучения“ - външни
оценители и членове на Общото събрание на МИГ, избрани от Общото събрание на
МИГ
Докладва П. Шиварова - Изп. Директор
Във връзка с предстоящия краен срок на прием на проектни предложения по Мярка 001-1
„Достъп до заетост и обучения“, Процедура BG05M9OP001-1.034 „МИГ Котел, Сунгурларе
и Върбица - Достъп до заетост и обучения“ от ОПРЧР от Стратегия за ВОМР на МИГ
трябва да бъде сформирана оценителна комисия въз основа на заповед на председателя на
УС. Следва да бъдат обсъдени и одобрени квалификацията и професионалния опит на
председателя, секретаря, членовете на комисията с право на глас, в т.ч. външните експерти,
които следва да участват в КППП по Процедура BG05M9OP001-1.034 „МИГ Котел,
Сунгурларе и Върбица - Достъп до заетост и обучения“.
Също така да се обсъди наличие на съответствие на квалификацията и професионалната
компетентност на председателя, секретаря и членовете на комисията с право на глас, със
съответните задачи, възложени им със заповедта.
Външните експерти-оценители, членове на КППП, трябва да притежават необходимата
квалификация и опит съобразно вида на оценяваните проекти.
Външните експерти-оценители, членове на КППП, се избират при спазване на
разпоредбите на чл.13, ал.2 от ПМС №162 от 2016г. и за тях се прилагат изискванията на
чл. 51, ал.2 от Наредба 22 от 2015г., който гласи „Външните експерти-оценители,
членове на КИПП, трябва да притежават необходимата квалификация и опит съобразно
вида на оценяваните проекти.“
Във връзка с осигуряване на външни оценители в КППП, МИГ е провел Конкурс и
съставил Списък на външните оценители на МИГ.
Информация за процедура BG05M9OP001-1.034 „МИГ Котел, Сунгурларе и
Върбица - Достъп до заетост и обучения“
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Целта на процедурата е интеграция на безработни лица от всички възрастови групи,
регистрирани в ДБТ, в заетост при работодател чрез обучения, съобразени с
индивидуалните нужди на работното място и осигуряване на субсидия за заетост.
Процедурата е насочена към подпомагане устройването на работа на безработни лица при
работодатели от реалния бизнес, общински предприятия и общини.
Наред с обученията за работодатели от реалния сектор, с реализирането на процедурата ще
се предостави възможност да бъдат обучени и работници, които ще са ангажирани с
поддръжка на паркове, зелени площи, улици, тротоари и съоръженията към тях, част от
които са изградени по ПРСР 2007-2013, а също и планираните за изграждане такива по М
7.2 и М 7.5 към СВОМР и/или към устойчива заетост в туризма. Приоритет за развитието
на територията на МИГ е туризма, което изисква поддържане на населените места в
приветлив и привлекателен за туристите вид, а е идентифициран проблем от липса на
работници, които да бъдат ангажирани в такава поддръжка. Разкритите работни места за
озеленители и строителни работници, заети в туризма и др. ще се поддържат и след
изтичане на субсидирания период, което ще осигури устойчивост на резултатите от
изпълнението на мярката.
Сред идентифицираните проблеми на територията е високото ниво на безработица като
преобладават безработните без професионален стаж и квалификация, както и тези с ниско
образование. Огромен процент от населението на територията е неграмотно или с много
ниска степен на грамотност. Това създава заплахи за продължаващ процес на социално
изключване и маргинализиране на големи маси от хора.
Процедурата ще даде възможност да бъдат обучени лица като условие за приобщаването
им към пазара на труда, преодоляването на зависимостта от социалните програми и ще е
важна предпоставка за бъдещето им социално включване.
Прилагането на мярката на територията на МИГ „Котел, Сунгурларе и Върбица” ще
допринесе за повишаване нивата на устойчива заетост. Тя ще бъде част от подкрепата,
която ОП РЧР ще предостави за увеличаване броя на започналите работа безработни или
неактивни лица на територията.
Процедурата предлага възможности за придобиване или повишаване на професионалната
квалификация на безработни лица, както и включването им в субсидирана заетост при
работодатели, с ангажимент от страна на работодателите за поддържане на работното място
след субсидирания период.
В тази връзка, ОС трябва да обсъди квалификацията и професионалния опит на
външните експерти – оценители в КППП.
Външните експерти - оценители трябва да притежават диплома за висше образование с
образователно - квалификационна степен "бакалавър" или "магистър" и най - малко 3
години опит в професионална област, свързана с конкретната процедура, или в
оценяването на проекти по програми или оферти по процедури за обществени поръчки
(опит в оценяването на проекти със сходни дейности, (опит в оценяването на проекти със
сходни дейности, опит в обучения, опит в дейности по обучения и заетост, или,
минимум 3 години опит в оценката на проектни предложения или процедури по ЗОП,
или, опит в оценяване на проектни предложения в Местни инициативни групи,
работещи по подхода Лидер в периода на действие на ПРСР 2007 – 2013, или, опит в
оценяване и мониторинг на проекти, свързани с преодоляване на регионалните
дисбаланси в България).
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Въз основа на предоставена информация предлагам ОС да вземе следното
РЕШЕНИЕ № 16:
1. В КППП по процедура BG05M9OP001-1.034 „МИГ Котел, Сунгурларе и Върбица
- Достъп до заетост и обучения“ трябва да бъдат включени външни експерти
оценители, притежаващи диплома за висше образование с образователноквалификационна степен "бакалавър" или "магистър" и най - малко 3 години
опит в професионална област, свързана с конкретната процедура, в т.ч. област на
висше образование, и «Социални, стопански и правни науки», професионални
направления «Социални дейности», „Право“, „Икономика“, „Стопанско
управление“, «Администрация и управление» /специалност «Управление на
европейски проекти и програми»/ или в оценяването на проекти по програми или
оферти по процедури за обществени поръчки (опит в оценяването на проекти със
сходни дейности, опит в оценяването на проекти със сходни дейности, опит в обучения,
опит в дейности по обучения и заетост, или, минимум 3 години опит в оценката на
проектни предложения или процедури по ЗОП, или, опит в оценяване на проектни
предложения в Местни инициативни групи, работещи по подхода Лидер в периода
на действие на ПРСР 2007 – 2013, или, опит в оценяване и мониторинг на проекти,
свързани с преодоляване на регионалните дисбаланси в България).
Правата и задълженията на външните експерти - оценители се обективизират в
Заповедта за сформиране на комисия.
-ЗА: 23 гласа - ПРОТИВ: 0 гласа - ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ: 0 гласа
С 23 на брой гласа „ЗА“ Решението бе прието.
Във връзка с горните решения и при преглед на външните оценители от Списъка с
избрани оценители в Конкурс на МИГ, предлагам на ОС на разисква следните
подходящи за включване в КППП предложения за оценители и резервни оценители.

Таня Христова Божинова – оценител от Списъка с избрани оценители в Конкурс
на МИГ, с изключителен опит в оценката и мониторинг на проекти.

Петя Димитрова Якимова – оценител от Списъка с избрани оценители в Конкурс
на МИГ, с изключителен опит в оценката и мониторинг на проекти.

Нели Радославова Кадиева - – оценител от Списъка с избрани оценители в
Конкурс на МИГ, с изключителен опит в оценката и мониторинг на проекти, опит в
оценяване на проектни предложения в Местни инициативни групи, работещи по подхода
Лидер в периода на действие на ПРСР 2007 - 2013.
С изброените лица-външни оценители са проведени разговори относно тяхната
възможност да участват в КППП по Процедура процедура BG05M9OP001-1.034 „МИГ
Котел, Сунгурларе и Върбица - Достъп до заетост и обучения“ съобразно
ангажиментите, които могат да поемат. С оценителите е подписано рамково
споразумение за участие в КППП.
Въз основа на представената информация, ОС взема следното:
РЕШЕНИЕ № 17:
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Приема че, квалификацията и професионалния опит, на които трябва да отговарят
външните експерти - оценители, (Таня Христова Божинова, Петя Димитрова
Якимова и Нели Радославова Кадиева) са в съответствие с конкретната процедура
и задачите, които следва да изпълняват външните експерти-оценители съгласно
правилата за работа на оценителната комисия по процедурата и които ще бъдат
посочени в Заповедта за сформиране на комисия.
ОС утвърждава поименно следните външни оценители в КППП: Таня Христова
Божинова, Петя Димитрова Якимова и Нели Радославова Кадиева.
Гласуване:
-ЗА: 23 гласа - ПРОТИВ: 0 гласа - ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ: 0 гласа
С 23 на брой гласа „ЗА“ Решението бе прието.
♦♦♦ Относно останалите членове на комисията - председател и секретар:
Членове на ОС са основно юридически лица. При разискването на подходящи за
включване в КППП предложения бе взет предвид този факт и спазването на
разпоредбите на на чл.13, ал.2, ал. 3, ал. 4 от ПМС No162 от 2016г. и за тях се прилагат
изискванията на чл. 51, ал.2 от Наредба 22 от 2015г. Разисквани бяха следните
подходящи предложения:

Мария Николова Тодорова – за председател на КППП. Лицето е част от
екипа на МИГ и има изключителен експертен и административен опит в рамките на
повече от 5 години, както и опит в администриране на проекти.

Петя Александрова Шиварова – за член на КППП, член на екипа на МИГ.
Лицето има изключителен опит в оценката, мониторинга и администрирането на
проекти, опит в оценяване на проектни предложения в Местни инициативни групи,
работещи по подхода Лидер в периода на действие на ПРСР 2007 - 2013. Като член на
екипа на МИГ познава дейността на МИГ.

НЧ „Просвета – 1870“ с. Тича, община Котел – член на ОС за секретар без право
на глас, организацията има професионален опит в сферата на реализиране на европейски,
национални и общински политики в сферата на гражданското образование, интеграцията
на уязвими групи маркетинга; реализирала е дейности за развитие на младите хора в
малките населени места в селските райони; активно е участвала в дейности по
промотиране на местната идентичност и продукти от местен характерq , успешно е
изпълнила проекти по Конкурс за проекти към Фондация „Глобални библиотеки”,
проекти към Фонд „Читалища” към Министерството на културата. Като член на Общото
събрание познава дейността на МИГ, има изграден административен капацитет от
участието си в проекти и програми.

СНЦ „ЕКО – ПРОЕКТ Котел” - член на ОС за член на КППП,
Организацията изпълнява в настоящия момент проект по ПРСР 2014 - 2020; опит в
развитие на практики и модели за добро управление и участие на заинтересованите
страни в развитието на територията като основа за териториално развитие; Като член на
Общото събрание познава дейността на МИГ, има изграден административен капацитет
от участието си в проекти и програми.

Ренета Мартинова Христова – за член на КППП. Лицето е част от екипа на МИГ и
има изключителен експертен и административен опит в рамките на повече от 5 години,
както и опит в администриране на проекти.
ОС на МИГ приема, че квалификацията и професионалния опит на посочените лица 21

юридически и физически отговаря на функцията, която ще изпълняват в КППП.
Петя Шиварова, Ренета Христова и Мария Тодорова имат висше образование,
професионален опит и опит в административни дейности. Юридическите лица – членове
на КППП трябва да предложат като изпълняващи функцията член на оценителната
комисия лица, притежаващи диплома за висше образование с образователноквалификационна степен "бакалавър" или "магистър" и най - малко 3 години опит в
професионална област, свързана с конкретната процедура, в т.ч. област на висше
образование «Социални, стопански и правни науки», професионални направления
„Право“, „Икономика“, „Стопанско управление“, «Администрация и управление»
/специалност «Управление на европейски проекти и програми»/ или в оценяването на
проекти по програми или оферти по процедури за обществени поръчки (опит в сходни
дейности, опит в оценяването на проектни предложения в Местни инициативни групи,
работещи по подхода Лидер в периода на действие на ПРСР 2007 – 2013, или, опит в
оценяване и мониторинг на проекти, свързани с преодоляване на регионалните
дисбаланси в България).
Въз основа на представената информация, ОС взема следните:
РЕШЕНИЕ № 18:
Приема че, квалификацията и професионалния опит, на които трябва да отговарят
Председател, Секретар и член, участващи в КППП по процедура BG05M9OP0011.034 „МИГ Котел, Сунгурларе и Върбица - Достъп до заетост и обучения“ (Петя
Александрова Шиварова, Ренета Мартинова Христова, НЧ „Просвета – 1870“ с.
Тича, СНЦ „ЕКО – ПРОЕКТ” и Мария Николова Тодорова) са в съответствие с
конкретната процедура и задачите, съгласно правилата за работа на оценителната
комисия по процедурата и които се обективират в Заповедта за сформиране на
комисия.
ОС утвърждава поименно следните членове в КППП – Петя Александрова
Шиварова, Ренета Мартинова Христова, НЧ „Просвета – 1870“ с. Тича, СНЦ „ЕКО
– ПРОЕКТ” и Мария Николова Тодорова.
Гласуване:
-ЗА: 23 гласа - ПРОТИВ: 0 гласа - ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ: 0 гласа
С 23 на брой гласа „ЗА“ Решението бе прието.

РЕШЕНИЕ № 19:

Общото събрание определя състав на КППП по процедура BG05M9OP001-1.034
„МИГ Котел, Сунгурларе и Върбица - Достъп до заетост и обучения“ в следния
състав:
Мария Николова Тодорова – председател през право на глас;
СНЦ «ЕКО – ПРОЕКТ» - секретар без право на глас;
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НЧ „Просвета – 1870“ с. Тича - член;
Таня Христова Божинова - член;
Петя Димитрова Якимова – член.

Резервни членове:
Петя Александрова Шиварова – член;
Ренета Мартинова Христова – член;
Нели Радославова Кадиева- член;

Гласуване:
-ЗА: 23 гласа - ПРОТИВ: 0 гласа - ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ: 0 гласа
С 23 на брой гласа „ЗА“ Решението бе прието.
РЕШЕНИЕ № 20:
Юридическите лица – членове на КППП предлагат за изпълняващи функцията
секретар и член на оценителната комисия лица, отговарящи на изискванията на
чл.13, ал.2, ал. 3, ал. 4 от ПМС No162 от 2016г. и за тях се прилагат изискванията на
чл. 51, ал.2 от Наредба 22 от 2015г.
Гласуване:
-ЗА: 23 гласа - ПРОТИВ: 0 гласа - ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ: 0 гласа
С 23 на брой гласа „ЗА“ Решението бе прието.
По т. 5. Одобрение и гласуване на актуализирана на ИГРП за 2019 г.
Докладва П. Шиварова - Изп. Директор
Членовете на ОС бяха запознати с необходимостта от актуализиране на ИГРП за 2018 г.
След направените предложения и разисквания бяха гласувани нови срокове на прием на
проектни предложения през 2018 г.
Въз основа на представената информация, ОС взема следните:
РЕШЕНИЕ № 21:
Общото събрание на СНЦ „МИГ Котел, Сунгурларе и Върбица” ДАВА съгласие за
актуализиране на Индикативната годишна работна програма за 2019.
Гласуване:
-ЗА: 23 гласа - ПРОТИВ: 0 гласа - ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ: 0 гласа
С 23 на брой гласа „ЗА“ Решението бе прието.
РЕШЕНИЕ № 22:
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Общото събрание на СНЦ „МИГ Котел, Сунгурларе и Върбица” ПРИЕМА
актуализираната Индикативната годишна работна програма за 2019.
Гласуване:
-ЗА: 23 гласа - ПРОТИВ: 0 гласа - ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ: 0 гласа
С 23 на брой гласа „ЗА“ Решението бе прието.
РЕШЕНИЕ № 23:
Задължава Изпълнителният директор на СНЦ „МИГ Котел, Сунгурларе и
Върбица” да предприеме всички необходими действия за съгласуване на
актуализирана Индикативната годишна работна програма за 2019г.
Гласуване:
-ЗА: 23 гласа - ПРОТИВ: 0 гласа - ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ: 0 гласа
С 23 на брой гласа „ЗА“ Решението бе прието.

По т. 6. Кандидатстване с проектно предложение за вътрешнотериториално
сътрудничество по подмярка 19.3 „Подготовка и изпълнение на дейности за
сътрудничество на местни инициативни групи“ от мярка 19 „Водено от общностите
местно развитие” от ПРСР 2014 - 2020 г
Докладва П. Шиварова - Изп. Директор
Членовете на ОС бяха запознати с възможността да бъде подготвено проектно
предложение за вътрешнотериториално сътрудничество по подмярка 19.3 „Подготовка и
изпълнение на дейности за сътрудничество на местни инициативни групи“ от мярка 19
„Водено от общностите местно развитие” от ПРСР 2014 - 2020 г.
Въз основа на представената информация, ОС взема следните:
РЕШЕНИЕ № 24
Общото събрание на СНЦ „МИГ Котел, Сунгурларе и Върбица” дава съгласие
СНЦ „МИГ Котел, Сунгурларе и Върбица” да разработи проектно предложение
„Традиции и иновации за промотиране на местна идентичност“ съвместно със СНЦ
„МИГ Тунджа”, с което да кандидатства като партньор за безвъзмездна финансова
помощ с проект по подмярка 19.3 „Подготовка и изпълнение на дейности за
сътрудничество на местни инициативни групи“ от мярка 19 „Водено от общностите
местно развитие” от ПРСР 2014 - 2020 г.
РЕШЕНИЕ № 25
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Общото събрание на СНЦ „МИГ Котел, Сунгурларе и Върбица” дава съгласие за
изпълнението на проектно предложение за вътрешнотериториално сътрудничество
„Традиции и иновации за промотиране на местна идентичност“ като партьор на СНЦ
„МИГ Тунджа“ по подмярка 19.3 „Подготовка и изпълнение на дейности за
сътрудничество на местни инициативни групи“ от мярка 19 „Водено от общностите
местно развитие” от ПРСР 2014 - 2020 г.
РЕШЕНИЕ № 26
Общото събрание на СНЦ „МИГ Котел, Сунгурларе и Върбица” декларира,
законният представител на СНЦ „МИГ Котел, Сунгурларе и Върбица” е
председателят на УС Румен Владимиров Стоилов.
РЕШЕНИЕ № 27
Дейностите, включени за изпълнение в проекта проектно предложение за
вътрешнотериториално сътрудничество „Традиции и иновации за промотиране на
местна идентичност“ като партьор на СНЦ „МИГ Тунджа“ по подмярка 19.3
„Подготовка и изпълнение на дейности за сътрудничество на местни инициативни
групи“ от мярка 19 „Водено от общностите местно развитие” от ПРСР 2014 - 2020 г.
отговарят на приоритетите на СВОМР на СНЦ „МИГ Котел, Сунгурларе и Върбица”.
РЕШЕНИЕ № 28
Активите по проекта за вътрешнотериториално сътрудничество се
предоставят с право за безвъзмездно ползване за целите на проекта за период от 6
години след края на проекта.
Поради изчерпване на дневния ред събранието бе закрито.
Протоколист:.....П.....................
Р. Христова - Експерт СВОМР

Утвърдил: ....................П................
Румен Стоилов - Председател на УС
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