Европейски съюз – Европейски структурни и инвестиционни фондове

ПРОТОКОЛ ОТ ПРОВЕДЕНО ЗАСЕДАНИЕ НА УС
№ 14/ 26.06.2019 г.
Днес, 26.06.2019 г. от 18:00 часа в гр. Котел, ул. "Изворска" № 21 се проведе заседание
на УС на Сдружение с нестопанска цел в обществена полза с наименование "МИГ
Котел, Сунгурларе и Върбица", свикано съгласно чл.44 от Устава на сдружението при
следния дневен ред:
1.
Обсъждане и вземане на решение относно
квалификацията и
професионалния опит на председателя, секретаря, членовете на комисията с право на
глас в т.ч. външни експерти, които следва да участват в КППП по следните мерки:
мярка 001-3 „Самостоятелна заетост, предприемачество и създаване на предприятия,
включително иновативни микро-, малки и средни предприятия“ процедура
BG05M9OP001-1.071; мярка 002-4 „Насърчаване на социалното предприемачество и на
професионалната интеграция в социалните предприятия и насърчаване на социалната и
солидарна икономика с цел улесняване на достъпа до заетост“ - процедура
BG05M9OP001-2.069; мярка 002-1 „Социално-икономическа интеграция на
маргинализирани общности като ромите” - процедура BG05M9OP001-2.070 и мярка
001-4 - „МИГ „Котел, Сунгурларе и Върбица“ - „Подобряване на равния достъп до
възможностите за учене през целия живот за всички възрастови групи във формален,
неформален и неофициален вид, осъвременяване на познанията, уменията и
компетенциите на работната ръка, както и насърчаване на гъвкави процеси на учене,
включително чрез професионална ориентация и валидиране на придобитите
компетенции” - процедура BG05M9OP001-1.076;
2.
Утвърждаване на оценители в КППП по процедура BG05M9OP0011.071„МИГ „Котел, Сунгурларе и Върбица“ - „Самостоятелна заетост,
предприемачество и създаване на предприятия, включително иновативни микро-, малки
и средни предприятия“;
3.
Утвърждаване на оценители в КППП по процедура BG05M9OP0012.069„МИГ „Котел, Сунгурларе и Върбица“ –„Насърчаване на социалното
предприемачество и на професионалната интеграция в социалните предприятия и
насърчаване на социалната и солидарна икономика с цел улесняване на достъпа до
заетост“;

4.
Утвърждаване на оценители в КППП по процедура BG05M9OP001-2.070
„МИГ „Котел, Сунгурларе и Върбица“ - „Социално-икономическа интеграция на
маргинализирани общности като ромите”.
5.
Утвърждаване на оценители в КППП по процедура BG05M9OP001-1.076
„МИГ „Котел, Сунгурларе и Върбица“ - „Подобряване на равния достъп до
възможностите за учене през целия живот за всички възрастови групи във формален,
неформален и неофициален вид, осъвременяване на познанията, уменията и
компетенциите на работната ръка, както и насърчаване на гъвкави процеси на учене,
включително чрез професионална ориентация и валидиране на придобитите
компетенции”
Всички членове на УС бяха редовно поканени и уведомени. При провеждане на
заседанието Председателят на сдружението Румен Стоилов - Заместник кмет на
Община Котел и Хатидже Георгиева - Заместник кмет на Община Сунгурларе
декларираха конфликт на интереси и дадоха "отвод" на настоящето заседание, при
спазване на разпоредбите на чл.19 от ЗПУКИ от 31.10.2008 г.
Съгласно чл.51 ал. 2 от Устава на СНЦ "МИГ Котел, Сунгурларе и Върбица" "Заместник председателя представлява "МИГ Котел, Сунгурларе и Върбица" в
случаите, когато Председателят е възпрепятстван и/или се намират в конфликт на
интереси при осъществяване на дейността и задълженията си".
Председателят на Сдружението упълномощи, чрез своя заповед Женета Милкова Заместник председател да ръководи заседанието. След това председателят напусна
заседанието.
На заседанието присъстваха следните членове на УС, редовно поканени и уведомени и
които не са в конфликт на интереси, съгласно чл. 19 от ЗПУКИ от 31.10.2008г.:
1) Борислав Боянов Антонов - да
2) Хасан НаимовКараюсуфов - да
3) Женета Манова Милкова - да
4) Ангел Христов Дренаков- да
5) Кериме Шабан Копук - не
Заседанието е редовно и може да взема решение с регистрирания кворум от 4 члена.
На заседанието присъстват без право на глас:
1) Петя Шиварова - изпълнителен директор на МИГ
2) Ренета Христова - експерт прилагане на СВОМР
3) Мария Тодорова - експерт прилагане на СВОМР

По т.1 от дневния ред докладва Петя Шиварова - изпълнителен директор на МИГ:
Във връзкас предстоящия краен срок на прием на проектни предложения по Процедура
BG05M9OP001-1.071 „Самостоятелна заетост, предприемачество и създаване на
предприятия, включително иновативни микро-, малки и средни предприятия“ 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 № BG05M9OP001-1.071
„Самостоятелна заетост, предприемачество и създаване на предприятия, включително
иновативни микро-, малки и средни предприятия“.
Външните експерти-оценители, членове на КППП, трябва да притежават необходимата
квалификация и опит съобразно вида на оценяваните проекти. Външните експертиоценители, 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.
Лицата трябва да притежават диплома за висше образование с образователноквалификационна 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.
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.
РЕШЕНИЕ № 1
В КППП по Процедура № BG05M9OP001-1.071 „МИГ „Котел, Сунгурларе и
Върбица“ - „Самостоятелна заетост, предприемачество и създаване на
предприятия, включително иновативни микро-, малки и средни предприятия“,
процедура BG05M9OP001-2.069 „Насърчаване на социалното предприемачество и
на професионалната интеграция в социалните предприятия и насърчаване на
социалната и солидарна икономика с цел улесняване на достъпа до заетост“ и
процедура BG05M9OP001-2.070 „Социално-икономическа интеграция на
маргинализирани общности като ромите” - 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, «Социални, стопански и правни науки»
и„Хуманитарни науки“ професионални направления «Социални дейности»,
„Право“, „Икономика“, „Стопанско управление“, «Администрация и управление»
/специалност «Управление на европейски проекти и програми», „Филология“,
„История и археология“, „Философия“ и/ или в оценяването на проекти по
програми или оферти по процедури за обществени поръчки (опит в оценяването

на проекти със сходни дейности, , 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 опит в оценяване и мониторинг на проекти, свързани с конкретната
процедура).
Правата и задълженията на външните експерти - оценители се обективизират в
Заповедта за сформиране на комисия.
Гласуване:
-ЗА: 4 гласа - ПРОТИВ: 0 гласа - ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ: 0 гласа
С 4 на брой гласа „ЗА“ Решението бе прието.
По т.2 от Дневния ред докладва Петя Шиварова - изпълнителен директор на МИГ:
На 05.07.2019 г. приключва срокът за прием на проектни предложения по мярка 001-4
процедура - „Самостоятелна заетост, предприемачество и създаване на предприятия,
включително иновативни микро-, малки и средни предприятия“ - Процедура №
BG05M9OP001-1.071.
Информация за Процедура № BG05M9OP001-1.071 „МИГ „Котел, Сунгурларе и
Върбица“ - „Самостоятелна заетост, предприемачество и създаване на
предприятия, включително иновативни микро-, малки и средни предприятия“
Мярка 001-3 има за цел: увеличаване броя на включените в самостоятелна заетост
безработни, неактивни и/или наети лица от всички възрастови групи, както
регистрирани в Дирекции „Бюро по труда“, така и в заетост при работодател чрез
обучения, съобразени с индивидуалните нужди. Мярката е насочена към подпомагане
на незаети лица и насърчаване към самостоятелна заетост, предприемачество и
създаване на предприятия, включително иновативни микро-малки и средни
предприятия.
По мярката ще се финансират дейности:
-

Популяризиране на стартирането и развитието на самостоятелна стопанска дейност
и предприемачество;

-

Предоставяне на обучения за придобиване на предприемачески, управленски и
бизнес умения;

-

Предоставяне на финансова подкрепа за стартиране на самостоятелна заетост;

-

Предоставяне на специализирани консултантски услуги на самостоятелно заети
лица по въпроси, свързани с развитието на бизнеса – счетоводни услуги, услуги по
управление на човешките ресурси и други подпомагащи развитието на начинаещия
бизнес услуги, напр. достъп до мрежи, насърчаващи бизнес развитието, според
конкретните нужди на лицата.

В тази връзка УС 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 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
конкретната процедура). Лицата се избират с оглед на тяхната компетентност,
необходима за конкретната процедура.
Във връзка с горните решения и при преглед на външните оценители от Списъка с
избрани оценители в Конкурс на МИГ, предлагам на УС на разисква следните
подходящи за включване в КППП предложения за оценители и резервни оценители.
Външните експерти - оценители, членове на КППП се избират при спазване на
разпоредбите на чл.13, ал.2 от ПМС № 162 от 2016 г. и за тях се прилагат
изискванията на чл.51, ал.2 от Наредба 22 от 2015 г.
Във връзка с осигуряване на външни оценители в КППП, „МИГ Котел, Сунгурларе и
Върбица“ е провел Конкурс и е съставил Списък на външните оценители на МИГ.
МИГ също така според нуждите може да ползва външни оценители от Списък от
Централизиран конкурс за избор на външни оценители в процедурите по
предоставяне на безвъзмездна финансова помощ.
Въз основа на предоставена информация предлагам УС да вземе следното
Във връзка с горното решение и преглед на външните оценители от Списъка на
оценители в Конкурс на МИГ, УС обсъди 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.



Велина Николаева Парушкова – оценител от Списъка с избрани оценители в
Конкурс на МИГ, с изключителен опит в оценката и мониторинг на проекти.

С изброените лица-външни оценители са проведени разговори относно тяхната
възможност да участват в КППП по Процедура BG05M9OP001-1.071„МИГ „Котел,
Сунгурларе и Върбица“ - „Самостоятелна заетост, предприемачество и създаване на
предприятия, включително иновативни микро-, малки и средни предприятия“
съобразно ангажиментите, които могат да поемат. С оценителите е подписано рамково
споразумение за участие в КППП.
Въз основа на представената информация, УС взема следното:

РЕШЕНИЕ № 2:

Приема че, квалификацията и професионалния опит, на които трябва да
отговарят външните експерти - оценители, участващи в КППП по процедура №
BG05M9OP001-1.071 „МИГ „Котел, Сунгурларе и Върбица“ - „Самостоятелна
заетост, предприемачество и създаване на предприятия, включително иновативни
микро-, малки и средни предприятия“ (Таня Христова Божинова, Петя
Димитрова Якимова и Велина Николаева Парушкова) 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.
УС утвърждава поименно следните външни оценители в КППП: Таня Христова
Божинова, Петя Димитрова Якимова и Велина Николаева Парушкова.
Гласуване:
-ЗА: 4 гласа - ПРОТИВ: 0 гласа - ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ: 0 гласа
С 4 на брой гласа „ЗА“ Решението бе прието.
Относно останалите членове на комисията – председател, секретар и член:
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 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.



СНЦ „ЕКО – ПРОЕКТ 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 характер, 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.



НЧ „Просвета – 1870“ с. Тича, община 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.

УС 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
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» и „Хуманитарни
науки“ професионални направления «Социални дейности», „Право“, „Икономика“,
„Стопанско управление“, «Администрация и управление» /специалност «Управление
на европейски проекти и програми», „Филология“, „История и археология“,
„Философия“ и/ 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 със спецификата на конкретната процедура).
Въз основа на представената информация, УС взема следните:
РЕШЕНИЕ № 3:
Приема че, квалификацията и професионалния опит, на които трябва да
отговарят Председател, Секретар и член, участващи в КППП по процедура №
BG05M9OP001-1.071 „МИГ „Котел, Сунгурларе и Върбица“ - „Самостоятелна
заетост, предприемачество и създаване на предприятия, включително
иновативни микро-, малки и средни предприятия“ (Мария Николова Тодорова,
СНЦ „ЕКО – ПРОЕКТ Котел”, НЧ „Просвета – 1870“ с. Тича, Петя Шиварова
и Ренета Христова) 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/УС утвърждава поименно следните членове в КППП - Мария Николова
Тодорова, СНЦ „ЕКО – ПРОЕКТ Котел”, НЧ „Просвета – 1870“ с. Тича, Петя
Шиварова и Ренета Христова.
Гласуване:
-ЗА: 4 гласа - ПРОТИВ: 0 гласа - ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ: 0 гласа
С 4 на брой гласа „ЗА“ Решението бе прието.
РЕШЕНИЕ № 4
УС определя състав на КППП по процедура № BG05M9OP001-1.071 „МИГ
„Котел, Сунгурларе и Върбица“ - „Самостоятелна заетост, предприемачество и

създаване на предприятия, включително иновативни микро-, малки и средни
предприятия“в следния състав:
Мария Николова Тодорова – председател през право на глас;
СНЦ „ЕКО – ПРОЕКТ Котел” - секретар без право на глас;
Таня Христова Божинова – член;
Петя Димитрова Якимова – член;
НЧ „Просвета – 1870“ с. Тича - член.
Резервни членове:
Велина Николаева Парушкова;
Петя Александрова Шиварова;
Ренета Мартинова Христова.
Гласуване:
-ЗА: 4 гласа - ПРОТИВ: 0 гласа - ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ: 0 гласа
С 4 на брой гласа „ЗА“ Решението бе прието.
РЕШЕНИЕ № 5:
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: 4 гласа - ПРОТИВ: 0 гласа - ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ: 0 гласа
С 4 на брой гласа „ЗА“ Решението бе прието.
По т. 3 от Дневния ред докладва Петя Шиварова - изпълнителен директор на МИГ:
На 01.07.2019 г. приключва срокът за прием на проектни предложения по процедура
BG05M9OP001-2.069 „МИГ „Котел, Сунгурларе и Върбица“ – „Насърчаване на
социалното предприемачество и на професионалната интеграция в социалните
предприятия и насърчаване на социалната и солидарна икономика с цел улесняване на
достъпа до заетост“.
Информация за Процедура № BG05M9OP001-2.069 „МИГ „Котел, Сунгурларе и
Върбица“ – „Насърчаване на социалното предприемачество и на професионалната
интеграция в социалните предприятия и насърчаване на социалната и солидарна
икономика с цел улесняване на достъпа до заетост“
Целите на мярка 002-4 „Насърчаване на социалното предприемачество и на
професионалната интеграция в социалните предприятия и насърчаване на социалната и
солидарна икономика с цел улесняване на достъпа до заетост“ са:
-

Подкрепа за дейността на социални предприятия, специализирани предприятия
и кооперации на хора с увреждания във връзка с осигуряване на заетост;
Социален маркетинг и популяризиране на социалната икономика и социалното
предприемачество;

-

1.
2.
3.
4.

-

-

5.
6.
7.

8.
9.

Социална и професионална интеграция на представители на уязвимите групи в
сектора на социалната икономика;.
Дейностите, които ще получат подкрепа включват:
Подкрепа за дейността на социални предприятия, специализирани предприятия
и кооперации на хора с увреждания във връзка с осигуряване на заетост.
Социален маркетинг и популяризиране на социалната икономика и социалното
предприемачество.
Социална и професионална интеграция на представители на уязвимите групи в
сектора на социалната икономика.
Обучение и квалификация за лицата, за които се осигурява заетост в социалните
предприятия, специализираните предприятия и кооперациите на хора с
увреждания
Професионално обучение, пряко свързано със съответното работно място, което
се осъществява в съответствие с изискванията на Закона за професионалното
образование и обучение (ЗПОО).
Предоставяне на обучение по ключови компетентности, съгласно Европейската
квалификационна рамка. По дейност 3 се допускат обучения единствено по
ключова компетентност 2 „Общуване на чужди езици”, ключова компетентност
4 „Дигитална компетентност” и ключова компетентност 6 „Обществени и
граждански компетентности“.
Оборудване и адаптиране на работни места.
Подкрепа за дейности, свързани със създаване на партньорства и
разпространение на добри практики в сферата на социалната икономика.
Подобряване на капацитета и човешките ресурси за ефективно управление на
социалните предприятия, специализираните предприятия и кооперациите на
хора с увреждания.
Предоставяне на подкрепа заетост чрез наемане на наставници.
Обществени информационни кампании относно потенциала на социалната
икономика.

В тази връзка УС 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 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
конкретната процедура). Лицата се избират с оглед на тяхната компетентност,
необходима за конкретната процедура.

Във връзка с горните решения и при преглед на външните оценители от Списъка с
избрани оценители в Конкурс на МИГ, предлагам на УС на разисква следните
подходящи за включване в КППП предложения за оценители и резервни оценители.
Външните експерти - оценители, членове на КППП се избират при спазване на
разпоредбите на чл.13, ал.2 от ПМС № 162 от 2016 г. и за тях се прилагат
изискванията на чл.51, ал.2 от Наредба 22 от 2015 г.
Във връзка с осигуряване на външни оценители в КППП, „МИГ Котел, Сунгурларе и
Върбица“ е провел Конкурс и е съставил Списък на външните оценители на МИГ.
МИГ също така според нуждите може да ползва външни оценители от Списък от
Централизиран конкурс за избор на външни оценители в процедурите по
предоставяне на безвъзмездна финансова помощ.
Въз основа на предоставена информация предлагам УС да вземе следното
Във връзка с горното решение и преглед на външните оценители от Списъка на
оценители в Конкурс на МИГ, УС обсъди 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.



Велина Николаева Парушкова – оценител от Списъка с избрани оценители в
Конкурс на МИГ, с изключителен опит в оценката и мониторинг на проекти.

С изброените лица-външни оценители са проведени разговори относно тяхната
възможност да участват в КППП по Процедура № BG05M9OP001-2.069 „МИГ „Котел,
Сунгурларе и Върбица“ – „Насърчаване на социалното предприемачество и на
професионалната интеграция в социалните предприятия и насърчаване на социалната и
солидарна икономика с цел улесняване на достъпа до заетост“ съобразно
ангажиментите, които могат да поемат. С оценителите е подписано рамково
споразумение за участие в КППП.
Въз основа на представената информация, УС взема следното:
РЕШЕНИЕ № 6:
Приема че, квалификацията и професионалния опит, на които трябва да
отговарят външните експерти - оценители, участващи в КППП по Процедура №
BG05M9OP001-2.069 „МИГ „Котел, Сунгурларе и Върбица“ – „Насърчаване на
социалното предприемачество и на професионалната интеграция в социалните
предприятия и насърчаване на социалната и солидарна икономика с цел
улесняване на достъпа до заетост“ (Таня Христова Божинова, Петя Димитрова
Якимова и Велина Николаева Парушкова) 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.

УС утвърждава поименно следните външни оценители в КППП: Таня Христова
Божинова, Петя Димитрова Якимова и Велина Николаева Парушкова.
Гласуване:
-ЗА: 4 гласа - ПРОТИВ: 0 гласа - ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ: 0 гласа
С 4 на брой гласа „ЗА“ Решението бе прието.
Относно останалите членове на комисията – председател, секретар и член:
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 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.



СНЦ „ЕКО – ПРОЕКТ 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 характер, 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.



НЧ „Просвета – 1870“ с. Тича, община 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.

УС 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
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» и „Хуманитарни
науки“ професионални направления «Социални дейности», „Право“, „Икономика“,
„Стопанско управление“, «Администрация и управление» /специалност «Управление
на европейски проекти и програми», „Филология“, „История и археология“,
„Философия“ и/ 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 със спецификата на конкретната процедура).
Въз основа на представената информация, УС взема следните:
РЕШЕНИЕ № 7:
Приема че, квалификацията и професионалния опит, на които трябва да
отговарят Председател, Секретар и член, участващи в КППП по Процедура №
BG05M9OP001-2.069 „МИГ „Котел, Сунгурларе и Върбица“ – „Насърчаване на
социалното предприемачество и на професионалната интеграция в социалните
предприятия и насърчаване на социалната и солидарна икономика с цел
улесняване на достъпа до заетост“ (Мария Николова Тодорова, СНЦ „ЕКО –
ПРОЕКТ Котел”, НЧ „Просвета – 1870“ с. Тича, Петя Шиварова и Ренета
Христова) 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 - Мария Николова
Тодорова, СНЦ „ЕКО – ПРОЕКТ Котел”, НЧ „Просвета – 1870“ с. Тича, Петя
Шиварова и Ренета Христова.
Гласуване:
-ЗА: 4 гласа - ПРОТИВ: 0 гласа - ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ: 0 гласа
С 4 на брой гласа „ЗА“ Решението бе прието.
РЕШЕНИЕ № 8
УС определя състав на КППП по Процедура № BG05M9OP001-2.069 „МИГ
„Котел, Сунгурларе и Върбица“ – „Насърчаване на социалното
предприемачество и на професионалната интеграция в социалните
предприятия и насърчаване на социалната и солидарна икономика с цел
улесняване на достъпа до заетост“в следния състав:
Мария Николова Тодорова – председател през право на глас;
СНЦ „ЕКО – ПРОЕКТ Котел” - секретар без право на глас;
Велина Николаева Парушкова – член;
Петя Димитрова Якимова – член;

НЧ „Просвета – 1870“ с. Тича - член.
Резервни членове:
Таня Христова Божинова;
Петя Александрова Шиварова;
Ренета Мартинова Христова.
Гласуване:
-ЗА: 4 гласа - ПРОТИВ: 0 гласа - ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ: 0 гласа
С 4 на брой гласа „ЗА“ Решението бе прието.
РЕШЕНИЕ № 9:
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: 4 гласа - ПРОТИВ: 0 гласа - ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ: 0 гласа
С 4 на брой гласа „ЗА“ Решението бе прието.
По т. 4 докладва Петя Шиварова - изпълнителен директор на МИГ:
На 01.07.2019 г. приключва срокът за прием на проектни предложения по Процедура
BG05M9OP001-2.070 „МИГ „Котел, Сунгурларе и Върбица“ - „Социалноикономическа интеграция на маргинализирани общности като ромите”процедура –
Информация за Процедура № BG05M9OP001-2.070 „МИГ „Котел, Сунгурларе и
Върбица“ - „Социално-икономическа интеграция на маргинализирани общности
като ромите”
Мярка 002-1 „Социално-икономическа интеграция на маргинализирани общности като
ромите”има за цел: подобряване достъпа до заетост, социални и здравни услуги за социалното
приобщаване на представители на уязвими, етнически и маргинализирани групи и създаване на
условия за преодоляване на негативни стереотипи в общността.

Дейностите, които ще получат подкрепа, включват:
Направление 1: „Подобряване достъпа до заетост”
Направление 2: „Подобряване достъпа до образование”
Направление 3: „Подобряване достъпа до социални и здравни услуги”
Направление 4:„Развитие на местните общности и преодоляване на негативните
стереотипи”
В тази връзка УС 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 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
конкретната процедура). Лицата се избират с оглед на тяхната компетентност,
необходима за конкретната процедура.
Във връзка с горните решения и при преглед на външните оценители от Списъка с
избрани оценители в Конкурс на МИГ, предлагам на УС на разисква следните
подходящи за включване в КППП предложения за оценители и резервни оценители.
Външните експерти - оценители, членове на КППП се избират при спазване на
разпоредбите на чл.13, ал.2 от ПМС № 162 от 2016 г. и за тях се прилагат изискванията
на чл.51, ал.2 от Наредба 22 от 2015 г.
Във връзка с осигуряване на външни оценители в КППП, „МИГ Котел, Сунгурларе и
Върбица“ е провел Конкурс и е съставил Списък на външните оценители на МИГ.
МИГ също така според нуждите може да ползва външни оценители от Списък от
Централизиран конкурс за избор на външни оценители в процедурите по предоставяне
на безвъзмездна финансова помощ.
Във връзка с горното решение и преглед на външните оценители от Списъка на
оценители в Конкурс на МИГ, УС обсъди 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.



Велина Николаева Парушкова – оценител от Списъка с избрани оценители в
Конкурс на МИГ, с изключителен опит в оценката и мониторинг на проекти.

С изброените лица-външни оценители са проведени разговори относно тяхната
възможност да участват в КППП по Процедура № BG05M9OP001-2.069 „МИГ „Котел,
Сунгурларе и Върбица“ – „Насърчаване на социалното предприемачество и на
професионалната интеграция в социалните предприятия и насърчаване на социалната и
солидарна икономика с цел улесняване на достъпа до заетост“ съобразно
ангажиментите, които могат да поемат. С оценителите е подписано рамково
споразумение за участие в КППП.
Въз основа на представената информация, УС взема следното:
РЕШЕНИЕ № 10:
Приема че, квалификацията и професионалния опит, на които трябва да
отговарят външните експерти - оценители, участващи в КППП по Процедура №
BG05M9OP001-2.070 „МИГ „Котел, Сунгурларе и Върбица“ - „Социалноикономическа интеграция на маргинализирани общности като ромите”(Таня

Христова Божинова, Петя Димитрова Якимова и Велина Николаева Парушкова)
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.
УС утвърждава поименно следните външни оценители в КППП: Таня Христова
Божинова, Петя Димитрова Якимова и Велина Николаева Парушкова.
Гласуване:
-ЗА: 4 гласа - ПРОТИВ: 0 гласа - ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ: 0 гласа
С 4 на брой гласа „ЗА“ Решението бе прието.
Относно останалите членове на комисията – председател, секретар и член:
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 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.



СНЦ „ЕКО – ПРОЕКТ 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 характер, 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.



НЧ „Просвета – 1870“ с. Тича, община 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.

УС 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
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» и „Хуманитарни
науки“ професионални направления «Социални дейности», „Право“, „Икономика“,
„Стопанско управление“, «Администрация и управление» /специалност «Управление
на европейски проекти и програми», „Филология“, „История и археология“,
„Философия“ и/ 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 със спецификата на конкретната процедура).
Въз основа на представената информация, ОС взема следните:
РЕШЕНИЕ № 11:
Приема че, квалификацията и професионалния опит, на които трябва да
отговарят Председател, Секретар и член, участващи в КППП по Процедура №
BG05M9OP001-2.070 „МИГ „Котел, Сунгурларе и Върбица“ - „Социалноикономическа интеграция на маргинализирани общности като ромите”(Мария
Николова Тодорова, СНЦ „ЕКО – ПРОЕКТ Котел”, НЧ „Просвета – 1870“ с.
Тича, Петя Шиварова и Ренета Христова) 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.
УС утвърждава поименно следните членове в КППП - Мария Николова
Тодорова, СНЦ „ЕКО – ПРОЕКТ Котел”, НЧ „Просвета – 1870“ с. Тича, Петя
Шиварова и Ренета Христова.
Гласуване:
-ЗА: 4 гласа - ПРОТИВ: 0 гласа - ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ: 0 гласа
С 4 на брой гласа „ЗА“ Решението бе прието.

РЕШЕНИЕ № 12
Определя състав на КППП по Процедура № BG05M9OP001-2.070 „МИГ „Котел,
Сунгурларе и Върбица“ - „Социално-икономическа интеграция на
маргинализирани общности като ромите”в следния състав:
Мария Николова Тодорова – председател през право на глас;
СНЦ „ЕКО – ПРОЕКТ Котел” - секретар без право на глас;
Таня Христова Божинова– член;
Петя Димитрова Якимова – член;
НЧ „Просвета – 1870“ с. Тича - член.
Резервни членове:
Велина Николаева Парушкова;
Петя Александрова Шиварова;
Ренета Мартинова Христова.
Гласуване:
-ЗА: 4 гласа - ПРОТИВ: 0 гласа - ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ: 0 гласа
С 4 на брой гласа „ЗА“ Решението бе прието.
РЕШЕНИЕ № 13:
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: 4 гласа - ПРОТИВ: 0 гласа - ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ: 0 гласа
С 4 на брой гласа „ЗА“ Решението бе прието.
По т.5 от Дневния ред докладва Петя Шиварова - изпълнителен директор на МИГ:
На 22.07.2019 г. приключва срокът за прием на проектни предложения по мярка 001-4
процедура - „Самостоятелна заетост, предприемачество и създаване на предприятия,
включително иновативни микро-, малки и средни предприятия“ - Процедура №
BG05M9OP001-1.076.
Информация за Процедура № BG05M9OP001-1.076 „МИГ „Котел, Сунгурларе и
Върбица“ - „Подобряване на равния достъп до възможностите за учене през целия
живот за всички възрастови групи във формален, неформален и неофициален вид,
осъвременяване на познанията, уменията и компетенциите на работната ръка,
както и насърчаване на гъвкави процеси на учене, включително чрез
професионална ориентация и валидиране на придобитите компетенции”

Мярка 001-4 има за цел: 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 субсидия за заетост.
Мярката е насочена към подпомагане устройването на работа на безработни лица към
работодатели/реален бизнес, общински предприятия, общини/, поддържащи зелените
площи /паркове, градинки, улично озеленяване/, паркови съоръжения, детски
площадки, пейки, тротоари и др.
По мярката ще се финансират дейности:
-

Предоставяне на посреднически услуги на пазара на труда, активиране на неактивни
лица, организиране и участие в трудови борси и др. подкрепящи услуги за заетост;
Професионално информиране и консултиране, вкл. по въпроси относно
упражняването на трудови и осигурителни права;
Предоставяне на мотивационно обучение;
Предоставяне на обучение за повишаване на професионалната квалификация или
придобиване на нова;
Предоставяне на обучение за придобиване на ключови компетентности;
Осигуряване на заетост след предоставяне на посреднически услуги и/или
обучение;
Осигуряване на обучение по време на работа (чиракуване) и стажуване;

В тази връзка УС 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 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
конкретната процедура). Лицата се избират с оглед на тяхната компетентност,
необходима за конкретната процедура.
Във връзка с горните решения и при преглед на външните оценители от Списъка с
избрани оценители в Конкурс на МИГ, предлагам на УС на разисква следните
подходящи за включване в КППП предложения за оценители и резервни оценители.
Външните експерти - оценители, членове на КППП се избират при спазване на
разпоредбите на чл.13, ал.2 от ПМС № 162 от 2016 г. и за тях се прилагат
изискванията на чл.51, ал.2 от Наредба 22 от 2015 г.
Във връзка с осигуряване на външни оценители в КППП, „МИГ Котел, Сунгурларе и
Върбица“ е провел Конкурс и е съставил Списък на външните оценители на МИГ.
МИГ също така според нуждите може да ползва външни оценители от Списък от
Централизиран конкурс за избор на външни оценители в процедурите по
предоставяне на безвъзмездна финансова помощ.

Въз основа на предоставена информация предлагам УС да вземе следното
Във връзка с горното решение и преглед на външните оценители от Списъка на
оценители в Конкурс на МИГ, УС обсъди 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.



Велина Николаева Парушкова – оценител от Списъка с избрани оценители в
Конкурс на МИГ, с изключителен опит в оценката и мониторинг на проекти.

С изброените лица-външни оценители са проведени разговори относно тяхната
възможност да участват в КППП по Процедура BG05M9OP001-1.076„МИГ „Котел,
Сунгурларе и Върбица“ - „Подобряване на равния достъп до възможностите за учене
през целия живот за всички възрастови групи във формален, неформален и
неофициален вид, осъвременяване на познанията, уменията и компетенциите на
работната ръка, както и насърчаване на гъвкави процеси на учене, включително чрез
професионална ориентация и валидиране на придобитите компетенции“ съобразно
ангажиментите, които могат да поемат. С оценителите е подписано рамково
споразумение за участие в КППП.
Въз основа на представената информация, УС взема следното:

РЕШЕНИЕ № 14:
Приема че, квалификацията и професионалния опит, на които трябва да
отговарят външните експерти - оценители, участващи в КППП по процедура №
BG05M9OP001-1.076 „МИГ „Котел, Сунгурларе и Върбица“ - „Подобряване на
равния достъп до възможностите за учене през целия живот за всички възрастови
групи във формален, неформален и неофициален вид, осъвременяване на
познанията, уменията и компетенциите на работната ръка, както и насърчаване
на гъвкави процеси на учене, включително чрез професионална ориентация и
валидиране на придобитите компетенции“ (Таня Христова Божинова, Петя
Димитрова Якимова и Велина Николаева Парушкова) 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.
УС утвърждава поименно следните външни оценители в КППП: Таня Христова
Божинова, Петя Димитрова Якимова и Велина Николаева Парушкова.
Гласуване:
-ЗА: 4 гласа - ПРОТИВ: 0 гласа - ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ: 0 гласа
С 4 на брой гласа „ЗА“ Решението бе прието.
Относно останалите членове на комисията – председател, секретар и член:
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 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.



СНЦ „ЕКО – ПРОЕКТ 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 характер, 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.



НЧ „Просвета – 1870“ с. Тича, община 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.

УС 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
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» и „Хуманитарни
науки“ професионални направления «Социални дейности», „Право“, „Икономика“,
„Стопанско управление“, «Администрация и управление» /специалност «Управление
на европейски проекти и програми», „Филология“, „История и археология“,
„Философия“ и/ 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 със спецификата на конкретната процедура).
Въз основа на представената информация, УС взема следните:
РЕШЕНИЕ № 15:
Приема че, квалификацията и професионалния опит, на които трябва да
отговарят Председател, Секретар и член, участващи в КППП по процедура №
BG05M9OP001-1.076 „МИГ „Котел, Сунгурларе и Върбица“ - „Подобряване на
равния достъп до възможностите за учене през целия живот за всички
възрастови групи във формален, неформален и неофициален вид,
осъвременяване на познанията, уменията и компетенциите на работната ръка,
както и насърчаване на гъвкави процеси на учене, включително чрез
професионална ориентация и валидиране на придобитите компетенции“
(Мария Николова Тодорова, СНЦ „ЕКО – ПРОЕКТ Котел”, НЧ „Просвета –
1870“ с. Тича, Петя Шиварова и Ренета Христова) 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.
УС утвърждава поименно следните членове в КППП - Мария Николова
Тодорова, СНЦ „ЕКО – ПРОЕКТ Котел”, НЧ „Просвета – 1870“ с. Тича, Петя
Шиварова и Ренета Христова.
Гласуване:
-ЗА: 4 гласа - ПРОТИВ: 0 гласа - ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ: 0 гласа
С 4 на брой гласа „ЗА“ Решението бе прието.
РЕШЕНИЕ № 16
УС определя състав на КППП по процедура № BG05M9OP001-1.076 „МИГ
„Котел, Сунгурларе и Върбица“ - „Подобряване на равния достъп до
възможностите за учене през целия живот за всички възрастови групи във
формален, неформален и неофициален вид, осъвременяване на познанията,
уменията и компетенциите на работната ръка, както и насърчаване на гъвкави
процеси на учене, включително чрез професионална ориентация и валидиране
на придобитите компетенции“в следния състав:
Мария Николова Тодорова – председател през право на глас;
СНЦ „ЕКО – ПРОЕКТ Котел” - секретар без право на глас;
Таня Христова Божинова – член;
Петя Димитрова Якимова – член;
НЧ „Просвета – 1870“ с. Тича - член.
Резервни членове:
Велина Николаева Парушкова;
Петя Александрова Шиварова;

Ренета Мартинова Христова.
Гласуване:
-ЗА: 4 гласа - ПРОТИВ: 0 гласа - ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ: 0 гласа
С 4 на брой гласа „ЗА“ Решението бе прието.
РЕШЕНИЕ № 17:
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: 4 гласа - ПРОТИВ: 0 гласа - ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ: 0 гласа
С 4 на брой гласа „ЗА“ Решението бе прието.
С изчерпване на дневния ред приключи заседанието на УС.
Членове на Управителния съвет, участвали в заседанието:
1. Женета Манова Милкова
2. Ангел Христов Дренаков
3. Хасан НаимовКараюсуфов
4. Борислав Боянов Антонов
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……………
……………

Протоколчик:

Утвърдил:

М. Тодорова

Женета Милкова

