
 

   

 

Европейски съюз – Европейски структурни и инвестиционни фондове 

 

 

 

ПРОТОКОЛ ОТ ПРОВЕДЕНО ЗАСЕДАНИЕ НА ОС 

 

№ 1 / 26.01.2021 г. 

 

Днес 26.01.2021 г.  в гр. Котел, ул. "Изворска" № 21, от 10:00 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”. 

 

В посочения в поканата час , след преброяване на присъстващите се установи, че 

присъстват 12 от 42 броя членове на сдружението. Не е на лице предвидения в Устава 

кворум за провеждане на Общо събрание, поради което провеждането на събранието се 

отложи с 1 (един) час съгласно чл. 35, ал. 2 от Устава. 

В 11:00 часа след преброяване, се установи, че присъстват 12 от 42 броя членове на 

сдружението и съгласно чл. 35, ал. 2 от Устава, събранието може да се проведе. 

Без право на глас присъстваха: Петя Шиварова – изпълнителен директор на СНЦ; Ренета 

Христова – 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. Обсъждане и приемане на Годишен доклад за 2020 г. за извършените дейности по 

подмярка 19.4 „Текущи разходи и популяризиране на стратегия за ВОМР“. 

2. Обсъждане и приемане на Годишен доклад за 2020 г. за извършените дейности по 

подмярка 19.2 "Прилагане на операции в рамките на стратегии за Водено от общностите 

местно развитие". 

3. Обсъждане и приемане на Годишен финансов отчет за 2020 г. 

4. Одобрение и гласуване на ИГРП за 2021 г. 

5. Други. 

 

Дневния ред бе приет единодушно, „Против” и „Въздържали се” няма. За протоколист бе 

избрана Ренета Христова – експерт СВОМР. 

 

По т. 1. Обсъждане и приемане на Годишен доклад за 2020 г. за извършените дейности 

по подмярка 19.4 „Текущи разходи и популяризиране на стратегия за ВОМР“. 

Докладва П. Шиварова - Изп. Директор 

 



Изпълнителния Директор на Сдружението запозна всички присъстващи с осъществените 

дейности от МИГ, изразходваните за тях средства, връзката им с целите и програмите на 

сдружението. 

Въз основа на предоставена информация предлагам ОС да вземе следното 

 

РЕШЕНИЕ № 1: 

 

1. Одобрява/ Приема Годишен доклад за 2020 г. за извършените дейности по подмярка 19.4 „Текущи 

разходи и популяризиране на стратегия за ВОМР“. 

Гласуване: кворум - 12 

 

-ЗА:  12 гласа - ПРОТИВ: 0 гласа - ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ: 0 гласа 

С 12  на брой гласа „ЗА“ Решението бе прието.  

 

По т. 2 Обсъждане и приемане на Годишен доклад за 2020 г. за извършените дейности по 

подмярка 19.2 "Прилагане на операции в рамките на стратегии за Водено от общностите 

местно развитие". 

Докладва П. Шиварова - Изп. Директор 

Изпълнителния Директор на Сдружението запозна всички присъстващи с напредъка по 

изпълнение на отделните приеми по мерките от СВОМР за 2020 г. . Проведените приеми 

и резултатите от тях. Доклади от оценителни сесии и класирани проекти. 

Въз основа на предоставена информация предлагам ОС да вземе следното 

 

РЕШЕНИЕ № 2: 

 

1. Одобрява/ Приема Годишен доклад за 2020 г. за извършените дейности по подмярка 

19.2 "Прилагане на операции в рамките на стратегии за Водено от общностите местно 

развитие". 

Гласуване: кворум - 12 

-ЗА:  12 гласа - ПРОТИВ: 0 гласа - ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ: 0 гласа 

С 12  на брой гласа „ЗА“ Решението бе прието.  

 

По т. 3 Обсъждане и приемане на Годишен финансов отчет за 2020 г. 

 

Докладва П. Шиварова - Изп. Директор 

Изпълнителния Директор на Сдружението запозна всички присъстващи с осъществените 

дейности от МИГ. Всички постъпления и изразходваните за тях средства.  

 

Въз основа на предоставена информация предлагам ОС да вземе следното 

 

РЕШЕНИЕ № 3: 

1. Одобрява/ Приема Годишен финансов отчет за 2020 г. 

 

2.Задължава Изпълнителният директор на СНЦ „МИГ Котел, Сунгурларе и Върбица” да 

предприеме всички необходими действия за обявяване на Годишния счетоводен отчет в 



Търговски регистър и регистър на ЮЛНЦ към Агенция по вписванията на Министерство 

на правосъдието. 

Гласуване: кворум - 12 

-ЗА:  12 гласа - ПРОТИВ: 0 гласа - ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ: 0 гласа 

С 12  на брой гласа „ЗА“ Решението бе прието.  

 

По т. 5 Одобрение и гласуване на ИГРП за 2021 г. 

 

Докладва П. Шиварова - Изп. Директор 

Членовете на ОС бяха запознати с изготвения за 2021 година ИГРП. След направените 

предложения и разисквания бяха гласувани срокове на прием на проектни предложения 

през 2021 г. 

Въз основа на представената информация, ОС взема следните: 

 

РЕШЕНИЕ № 4: 

Общото събрание на СНЦ „МИГ Котел, Сунгурларе и Върбица” Одобрява/ Приема 

Индикативната годишна работна програма за 2021 г.. 

Гласуване: кворум - 12 

-ЗА:  12 гласа - ПРОТИВ: 0 гласа - ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ: 0 гласа 

С 12  на брой гласа „ЗА“ Решението бе прието.  

 

 

По т. 6. Други 

Докладва П. Шиварова - Изп. Директор 

Във връзка с текущите и предстоящи приеми през 2021 година трябва 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 въз основа на заповед на председателя на УС. 

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 BG06RDNP001-19.473 "МИГ Котел, Сунгурларе и Върбица”: 

мярка 8.6 „Подпомагане за инвестиции в технологии за лесовъдство и в преработката, 

мобилизирането и търговията на горски продукти".  

Мярката ще подпомогне за създаване на условия за устойчиво развитие на 

конкурентноспособен земеделски и горски сектор, както и повишаване 

конкурентноспособността на местната икономика и възможностите за бизнес и 

устойчива трудова заетост чрез производство на местни продукти и добавяне на 

стойност. Целта на предоставяната безвъзмездна финансова помощ по процедурата е - 

Подобряване конкурентоспособността на фирмите работещи в горите и 

преработвателите на горски продукти. Предоставя се безвъзмездна финансова помощ за 

инвестиции в материални и нематериални активи, които водят до подобряване на 

цялостната дейност на предприятието чрез: 



 Машинно обработване на дървен материал чрез бичене, фрезоване, 

комбинирано или рязане или развиване;  

 Нарязване, сортиране, рендосване, профилиране, окрайчване, фасониране и 

шлайфане;  

 Сушене и импрегниране на дървен материал;  

 Производство на дървесен талаш, дървесно брашно, технологични трески, 

дървесни пелети и брикети от необработени дървени материали, вършина и 

други дървесни отпадъци;  

 Производство на колове или колчета: белене, цепене, заостряне, пакетиране;  

 Производство на дърва за горене: рязане, цепене, пакетиране; 

 

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 № 05: 

В КППП по процедура BG06RDNP001-19.473 "МИГ Котел, Сунгурларе и Върбица”: 

мярка 8.6 „Подпомагане за инвестиции в технологии за лесовъдство и в преработката, 

мобилизирането и търговията на горски продукти" 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 , «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. 

 

Гласуване: кворум - 12 

-ЗА:  12 гласа - ПРОТИВ: 0 гласа - ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ: 0 гласа 

С 12  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. 

 

Въз основа на представената информация, ОС взема следното: 

 

РЕШЕНИЕ № 06: 

Приема че, квалификацията и професионалния опит, на които трябва да отговарят 

външните експерти - оценители, участващи в КППП по процедура BG06RDNP001-

19.473 "МИГ Котел, Сунгурларе и Върбица”: мярка 8.6 „Подпомагане за инвестиции в 

технологии за лесовъдство и в преработката, мобилизирането и търговията на горски 

продукти" - (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: кворум - 12 

-ЗА:  12 гласа - ПРОТИВ: 0 гласа - ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ: 0 гласа 

С 12  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 на ОС за член 

на КППП 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. 

 Земеделски производител Илия Костов Бояджиков, гр. Котел, член на ОС за член на 

КППП за член 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. 

 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. 

 

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 има 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», 

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 № 07: 

 

Приема че, квалификацията и професионалния опит, на които трябва да отговарят 

Председател, Секретар и член, участващи в КППП по процедура BG06RDNP001-19.473 

"МИГ Котел, Сунгурларе и Върбица”: мярка 8.6 „Подпомагане за инвестиции в 

технологии за лесовъдство и в преработката, мобилизирането и търговията на горски 

продукти" Ренета Мартинова Христова, Земеделски производител Николай Йорданов 

Стоянов, с. Боринци, СНЦ „ЕКО – ПРОЕКТ” и Земеделски производител Илия Костов 

Бояджиков) 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 Земеделски производител Илия Костов Бояджиков 

 

Гласуване: кворум - 12 

-ЗА:  12 гласа - ПРОТИВ: 0 гласа - ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ: 0 гласа 

С 12  на брой гласа „ЗА“ Решението бе прието.  

 

РЕШЕНИЕ № 08: 



 

Общото събрание определя състав на КППП по процедура BG06RDNP001-19.473 
"МИГ Котел, Сунгурларе и Върбица”: мярка 8.6 „Подпомагане за инвестиции в 

технологии за лесовъдство и в преработката, мобилизирането и търговията на горски 

продукти" 

1. Ренета Мартинова Христова – Председател без право на глас 

2. СНЦ "ЕКО - ПРОЕКТ КОТЕЛ секретар без право на глас  

 

Оценители: 

1. Владимир Димитров Дуков – член с право на глас (външен експерт) 

2. Марияна Янева Саваклиева - член с право на глас (външен експерт) 

3. Земеделски производител Николай Йорданов Стоянов, с. Боринци, член на 

Колективния Върховен орган на МИГ, с Представител Васил Зарков съгласно 

Пълномощно, член с право на глас, Представител на стопански сектор. 

Резервни членове: 

1. Нели Радославова Кадиева - член с право на глас (външен експерт) 

2. Земеделски производител Илия Костов Бояджиков, гр. Котел, член на Колективния 

Върховен орган на МИГ, с Представител Павлина Савова Йончина- съгласно 

Пълномощно, член с право на глас, Представител на стопански сектор. 

3. Петя Александрова Шиварова  – член без право на глас  

 

 

РЕШЕНИЕ № 09: 

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: кворум - 12 

-ЗА:  12 гласа - ПРОТИВ: 0 гласа - ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ: 0 гласа 

С 12  на брой гласа „ЗА“ Решението бе прието.  

 

Във връзка с предстоящ прием на проектни предложения по мярка 6.4 „Подкрепа за 

инвестиции в установяването и развитието на неселскостопански дейности“. 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 мярка 6.4 „Подкрепа за инвестиции в 

установяването и развитието на неселскостопански дейности“  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. 

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. Мярката ще подпомогне повишаване качеството на живот на 

територията на МИГ и създаване на възможности за развитие на територията на МИГ.   

По настоящата процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ са 

допустими за финансиране следните инвестиции в неземеделски дейности, насочени 

към: 

1. Развитие на туризъм (изграждане и обновяване на туристически обекти и 

развитие на туристически услуги); Подпомагат се проекти за обновяване или 

изграждане на места за настаняване с до 20 помещения за настаняване.  

2. Производство или продажба на продукти, които не са включени в Приложение 1 

от Договора за функциониране на Европейския съюз (независимо от вложените 

продукти и материали); 

3. Развитие на услуги във всички сектори (например: грижи за деца, възрастни хора, 

хора с увреждания, здравни услуги, счетоводство и одиторски услуги, 

ветеринарни дейности и услуги базирани на ИТ и др.); 

4. Производство на енергия от възобновяеми енергийни източници за собствено 

потребление; 

5. Развитие на занаяти (включително предоставяне на услуги, свързани с участието 

на посетители в занаятчийски дейности) и други неземеделски дейности. 

 

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 № 10: 

 

В КППП по мярка 6.4 „Подкрепа за инвестиции в установяването и развитието на 

неселскостопански дейности“ 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. 

 

Гласуване: кворум - 12 

-ЗА:  12 гласа - ПРОТИВ: 0 гласа - ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ: 0 гласа 

С 12  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. 

 

Въз основа на представената информация, ОС взема следното: 

 

РЕШЕНИЕ № 11: 

Приема че, квалификацията и професионалния опит, на които трябва да отговарят 

външните експерти - оценители, участващи в КППП по мярка 6.4 „Подкрепа за 

инвестиции в установяването и развитието на неселскостопански дейности“ - (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: кворум - 12 

-ЗА:  12 гласа - ПРОТИВ: 0 гласа - ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ: 0 гласа 

С 12  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 на ОС 

за член на КППП 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. 

 Земеделски производител Илия Костов Бояджиков, гр. Котел, член на ОС за член 

на КППП за член 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. 

 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. 

 

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 има 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», 

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 № 12: 

 

Приема че, квалификацията и професионалния опит, на които трябва да отговарят 

Председател, Секретар и член, участващи в КППП по мярка 6.4 „Подкрепа за 

инвестиции в установяването и развитието на неселскостопански дейности“  Ренета 

Мартинова Христова, Земеделски производител Николай Йорданов Стоянов, с. Боринци, 

СНЦ „ЕКО – ПРОЕКТ” и Земеделски производител Илия Костов Бояджиков) 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 Земеделски производител Илия Костов Бояджиков 

 

Гласуване: кворум - 12 

-ЗА:  12 гласа - ПРОТИВ: 0 гласа - ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ: 0 гласа 

С 12  на брой гласа „ЗА“ Решението бе прието.  

 

РЕШЕНИЕ № 13: 

 

Общото събрание определя състав на КППП по мярка 6.4 „Подкрепа за инвестиции 

в установяването и развитието на неселскостопански дейности“  

1. Ренета Мартинова Христова – Председател без право на глас 

2. СНЦ "ЕКО - ПРОЕКТ КОТЕЛ секретар без право на глас  

 

Оценители: 

1. Владимир Димитров Дуков – член с право на глас (външен експерт) 

2. Марияна Янева Саваклиева - член с право на глас (външен експерт) 

3. Земеделски производител Николай Йорданов Стоянов, с. Боринци, член на 

Колективния Върховен орган на МИГ,  член с право на глас, Представител на стопански 

сектор. 

Резервни членове: 

1. Нели Радославова Кадиева - член с право на глас (външен експерт) 

2. Земеделски производител Илия Костов Бояджиков, гр. Котел, член на Колективния 

Върховен орган на МИГ, член с право на глас, Представител на стопански сектор. 

3. Петя Александрова Шиварова  – член без право на глас  

 

 

РЕШЕНИЕ № 14: 

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: кворум - 12 

-ЗА:  12 гласа - ПРОТИВ: 0 гласа - ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ: 0 гласа 

С 12  на брой гласа „ЗА“ Решението бе прието.  

 

Във връзка с предстоящ прием на проектни предложения по Мярка 120 „Повишаване 

на атрактивността и просперитета на територията на МИГ, чрез популяризиране 

на културно-историческото и природно наследство” на територията на МИГ 

„Котел, Сунгурларе и Върбица“, извън Регламент (EC) № 1305/2013, но отговаряща 

на на целите на ЕЗФРСР“ . Tрябва 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 Мярка 120 „Повишаване на атрактивността и просперитета на територията на МИГ, 

чрез популяризиране на културно-историческото и природно наследство”. 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. 

Мярката цели повишаване информираността на населението за богатството на местното 

културно-историческо и природно наследство, включване на местното население в 

инициативи по изучаване и съхраняване на културното наследство и природни 

дадености/ресурси и популяризиране на културно-историческото и природно наследство 

посредством организиране на различни събития в подкрепа на удължаване на 

туристическия сезон. 

По настоящата процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ са 

допустими за финансиране следните дейности: 

 

 Организиране на групи/школи за проучване, изучаване на местната култура и 

бит, кулинария, традиции, певческо и музикално изкуство, занаяти, обичаи, 

ритуали и тяхното документиране с изработване филми клипове, каталози 

със снимков материал, информационни материали, сбирки / например сбирки 

от носии, вещи от бита, инструменти и пособия характерни за определен 

занаят и др./  

 Популяризиране богатството на местното културно-историческо наследство 

посредством организиране възстановка на обичаи/ ритуали, организиране на 

приготвяне и дегустация на местна кухня, концерти, временнни и постоянни 

изложби и експозиции, организиране на местни празници – събори, панаири 

и др.  

 Организиране на групи /например от младежи/ по интереси, свързани с 

опазването на територии, животни, растения, природни образувания, 

свързани със селския фолклор и обичаи, или са част от селския пейзаж. 

Промотиране синергичната връзка между земеделие, опазване на околната 

среда и екотуризъм. Организиране на семинари, лекции, мероприятия за 

промотиране опазването на природните ресурси /вода, почви и др./, местата 

по Натура 2000, селския ландшафт. Организиране почистване от ТБО на 

плажове, територии извън населените места и др.  

 Организиране на демострационни събития, арт събития и фестивали 

представящи наследството на територията и с потенциал за привличане на 

туристи, състезания и др.  

 

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 № 15: 

 



В КППП по Мярка 120 „Повишаване на атрактивността и просперитета на територията 

на МИГ, чрез популяризиране на културно-историческото и природно наследство”. 

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. 

 

Гласуване: кворум - 12 

-ЗА:  12 гласа - ПРОТИВ: 0 гласа - ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ: 0 гласа 

С 12  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. 

 

Въз основа на представената информация, ОС взема следното: 

 

РЕШЕНИЕ № 16: 

Приема че, квалификацията и професионалния опит, на които трябва да отговарят 

външните експерти - оценители, участващи в КППП по Мярка 120 „Повишаване на 

атрактивността и просперитета на територията на МИГ, чрез популяризиране на 

културно-историческото и природно наследство”. - (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: кворум - 12 

-ЗА:  12 гласа - ПРОТИВ: 0 гласа - ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ: 0 гласа 

С 12  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 на ОС 

за член на КППП 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. 

 Земеделски производител Илия Костов Бояджиков, гр. Котел, член на ОС за член 

на КППП за член 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. 

 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. 

 

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 има 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», 

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 № 17: 

 

Приема че, квалификацията и професионалния опит, на които трябва да отговарят 

Председател, Секретар и член, участващи в КППП по Мярка 120 „Повишаване на 

атрактивността и просперитета на територията на МИГ, чрез популяризиране на 

културно-историческото и природно наследство”. Ренета Мартинова Христова, 

Земеделски производител Николай Йорданов Стоянов, с. Боринци, СНЦ „ЕКО – 

ПРОЕКТ” и Земеделски производител Илия Костов Бояджиков) 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 Земеделски производител Илия Костов Бояджиков 

 

Гласуване: кворум - 12 

-ЗА:  12 гласа - ПРОТИВ: 0 гласа - ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ: 0 гласа 

С 12  на брой гласа „ЗА“ Решението бе прието.  

 

РЕШЕНИЕ № 18: 

 

Общото събрание определя състав на КППП по Мярка 120 „Повишаване на 

атрактивността и просперитета на територията на МИГ, чрез популяризиране на 

културно-историческото и природно наследство”. 

1. Ренета Мартинова Христова – Председател без право на глас 

2. СНЦ "ЕКО - ПРОЕКТ КОТЕЛ секретар без право на глас  

 

Оценители: 

1. Владимир Димитров Дуков – член с право на глас (външен експерт) 

2. Марияна Янева Саваклиева - член с право на глас (външен експерт) 

3. Земеделски производител Николай Йорданов Стоянов, с. Боринци, член на 

Колективния Върховен орган на МИГ,  член с право на глас, Представител на стопански 

сектор. 

Резервни членове: 

1. Нели Радославова Кадиева - член с право на глас (външен експерт) 

2. Земеделски производител Илия Костов Бояджиков, гр. Котел, член на Колективния 

Върховен орган на МИГ, член с право на глас, Представител на стопански сектор. 

3. Петя Александрова Шиварова  – член без право на глас  

 

 

РЕШЕНИЕ № 19: 

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: кворум - 12 

-ЗА:  12 гласа - ПРОТИВ: 0 гласа - ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ: 0 гласа 

С 12  на брой гласа „ЗА“ Решението бе прието.  

 



Във връзка с предстоящ прием на проектни предложения по Мярка 7.6 „Проучвания и 

инвестиции, свързани с поддържане, възстановяване и подобряване на културното 

и природното наследство на територията на МИГ „Котел, Сунгурларе и Върбица”. 

Tрябва 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 Мярка 7.6 „Проучвания и инвестиции, 

свързани с поддържане, възстановяване и подобряване на културното и природното 

наследство на територията на МИГ „Котел, Сунгурларе и Върбица”.. 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. 

Целите на мярката са: Съхранение на духовния и културния живот на населението на 

територията на МИГ; Подкрепа за дейности, свързани с културната идентичност и 

традиции на територията на МИГ „Котел, Сунгурларе и Върбица“.  

 

По настоящата процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ са 

допустими за финансиране следните дейности: 

Възстановяване, реставрация, ремонт и/или реконструкция на сгради с религиозно 

значение, в т. ч. и дейности по вертикалната планировка и подобряване на прилежащите 

пространства.  

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 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 № 20: 

 

В КППП по по Мярка 7.6 „Проучвания и инвестиции, свързани с поддържане, 

възстановяване и подобряване на културното и природното наследство на територията 

на МИГ „Котел, Сунгурларе и Върбица”... 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. 

 

Гласуване: кворум - 12 

-ЗА:  12 гласа - ПРОТИВ: 0 гласа - ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ: 0 гласа 

С 12  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. 

 

Въз основа на представената информация, ОС взема следното: 

 

РЕШЕНИЕ № 21: 

Приема че, квалификацията и професионалния опит, на които трябва да отговарят 

външните експерти - оценители, участващи в КППП по Мярка 7.6 „Проучвания и 

инвестиции, свързани с поддържане, възстановяване и подобряване на културното и 

природното наследство на територията на МИГ „Котел, Сунгурларе и Върбица” - 

(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: кворум - 12 



-ЗА:  12 гласа - ПРОТИВ: 0 гласа - ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ: 0 гласа 

С 12  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 МИГи 

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 на ОС за член 

на КППП 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. 

Земеделски производител Илия Костов Бояджиков, гр. Котел, член на ОС за член на 

КППП за член 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. 

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. 

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 има 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», 

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 № 22: 

 

Приема че, квалификацията и професионалния опит, на които трябва да отговарят 

Председател, Секретар и член, участващи в КППП по по Мярка 7.6 „Проучвания и 

инвестиции, свързани с поддържане, възстановяване и подобряване на културното и 

природното наследство на територията на МИГ „Котел, Сунгурларе и Върбица”. Ренета 

Мартинова Христова, Земеделски производител Николай Йорданов Стоянов, с. Боринци, 

СНЦ „ЕКО – ПРОЕКТ” и Земеделски производител Илия Костов Бояджиков) 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 Земеделски производител Илия Костов Бояджиков. 

 

Гласуване: кворум - 12 

-ЗА:  12 гласа - ПРОТИВ: 0 гласа - ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ: 0 гласа 

С 12  на брой гласа „ЗА“ Решението бе прието.  

 

 

РЕШЕНИЕ № 23: 

 

Общото събрание определя състав на КППП по Мярка 7.6 „Проучвания и инвестиции, 

свързани с поддържане, възстановяване и подобряване на културното и природното 

наследство на територията на МИГ „Котел, Сунгурларе и Върбица”. 

 

1. Ренета Мартинова Христова – Председател без право на глас 

2. СНЦ "ЕКО - ПРОЕКТ КОТЕЛ секретар без право на глас  

 

Оценители: 

1. Владимир Димитров Дуков – член с право на глас (външен експерт) 

2. Марияна Янева Саваклиева - член с право на глас (външен експерт) 

3. Земеделски производител Николай Йорданов Стоянов, с. Боринци, член на 

Колективния Върховен орган на МИГ,  член с право на глас, Представител на 

стопански сектор. 

Резервни членове: 

1. Нели Радославова Кадиева - член с право на глас (външен експерт) 

2. Земеделски производител Илия Костов Бояджиков, гр. Котел, член на Колективния 

Върховен орган на МИГ, член с право на глас, Представител на стопански сектор. 

3. Петя Александрова Шиварова  – член без право на глас  

 

РЕШЕНИЕ № 24: 
 

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: кворум - 12 

-ЗА:  12 гласа - ПРОТИВ: 0 гласа - ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ: 0 гласа 

С 12  на брой гласа „ЗА“ Решението бе прието.  

 

Във връзка с предстоящи и текущи приеми по ОПРЧР от СВОМР на МИГ Котел, 

Сунгурларе и Върбица, в частност: 



1. Процедура № BG05M9OP001-1.126 МИГ Котел, Сунгурларе и Върбица - Достъп 

до заетост и обучения" от Стратегия за ВОМР на „МИГ Котел, Сунгурларе и 

Върбица“, Оперативна програма за развитие на човешките ресурси 2014 - 2020 г. 

(ОПРЧР) 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 № 

BG05M9OP001-1.126 МИГ Котел, Сунгурларе и Върбица - Достъп до заетост и 

обучения" от Стратегия за ВОМР на „МИГ Котел, Сунгурларе и Върбица“, Оперативна 

програма за развитие на човешките ресурси 2014 - 2020 г. (ОПРЧР). 

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 процедура № BG05M9OP001-1.126 МИГ Котел, 

Сунгурларе и Върбица - Достъп до заетост и обучения" от Стратегия за ВОМР на 

„МИГ Котел, Сунгурларе и Върбица“, Оперативна програма за развитие на 

човешките ресурси 2014 - 2020 г. (ОПРЧР) 

Процедурата се реализира в рамките на Стратегията за Водено от общностите местно 

развитие на МИГ „Котел, Сунгурларе и Върбица“, във връзка с Приоритетна ос 1 

„Подобряване достъпа до заетост и качеството на работните места“ на ОП РЧР и 

обхваща следните инвестиционни приоритети и специфични цели (СЦ): 

Инвестиционен приоритет № 1: Достъп до заетост за търсещите работа и неактивните 

лица, включително трайно безработни и лица, отдалечени от пазара на труда, а също и 

чрез местните инициативи за заетост, и подкрепа за мобилността на работната сила 

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 се изпълнява в съответствие с Приоритет 3 - Повишаване качеството на 

живот на територията на МИГ и създаване на възможности за развитие на територията 

на МИГ от Стратегията за ВОМР на МИГ „Котел, Сунгурларе и Върбица“ и ще 

способства за постигане на Специфична цел 6 „Подобряване на условията за устойчива и 

качествена заетост на жителите на територията на МИГ”. 

 

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 с 

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 № 25: 

 

1. В КППП по процедура Процедура № BG05M9OP001-1.126 МИГ Котел, Сунгурларе и 

Върбица - Достъп до заетост и обучения" от Стратегия за ВОМР на „МИГ Котел, 

Сунгурларе и Върбица“ 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, 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, 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. 

 

Гласуване: 

-ЗА:  12 гласа - ПРОТИВ: 0 гласа - ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ: 0 гласа 

С 12  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. 

 Даниела Асенова Салкина - 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 BG05M9OP001-2….. „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, ОС взема следното: 

 

РЕШЕНИЕ № 26: 

Приема че, квалификацията и професионалния опит, на които трябва да отговарят 

външните експерти - оценители, участващи в КППП по процедура Процедура № 

BG05M9OP001-1.126 МИГ Котел, Сунгурларе и Върбица - Достъп до заетост и 

обучения" от Стратегия за ВОМР на „МИГ Котел, Сунгурларе и Върбица“ (Таня 

Христова Божинова, Петя Димитрова Якимова, Даниела Асенова Салкина) 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: Таня Христова 

Божинова, Петя Димитрова Якимова, Даниела Асенова Салкина.  

 

Гласуване: 

-ЗА:  12 гласа - ПРОТИВ: 0 гласа - ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ: 0 гласа 

С 12  на брой гласа „ЗА“ Решението бе прието.  

 

♦♦♦ Относно останалите членове на комисията - председател и секретар и членове: 

Членовете на  ОС са само 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: 

 Петя Александрова Шиварова– за председател 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. 

 Ренета Мартинова Христова  – за член на КППП, член на екипа на МИГ. 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. 

 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 

 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. 

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 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», 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 № 27: 

Приема че, квалификацията и професионалния опит, на които трябва да отговарят  

Председател, Секретар и член, участващи в КППП по процедура № BG05M9OP001-1.126 

МИГ Котел, Сунгурларе и Върбица - Достъп до заетост и обучения" от Стратегия за 

ВОМР на „МИГ Котел, Сунгурларе и Върбица“ Петя Александрова Шиварова, Ренета 

Мартинова Христова,  СНЦ Клуб по конен спорт «Демет», СНЦ „ЕКО – ПРОЕКТ”) 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,  СНЦ Клуб по конен спорт «Демет», СНЦ „ЕКО – 

ПРОЕКТ”. 

 

Гласуване: 

-ЗА:  12 гласа - ПРОТИВ: 0 гласа - ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ: 0 гласа 

С 12  на брой гласа „ЗА“ Решението бе прието.  

 

РЕШЕНИЕ № 28: 

Общото събрание определя състав на КППП по процедура № BG05M9OP001-1.126 

МИГ Котел, Сунгурларе и Върбица - Достъп до заетост и обучения" от Стратегия 

за ВОМР на „МИГ Котел, Сунгурларе и Върбица“  в следния състав: 

Петя Александрова Шиварова– председател през право на глас; 

СНЦ «ЕКО – ПРОЕКТ» - секретар без право на глас; 

СНЦ Клуб по конен спорт «Демет» - член; 

Таня Христова Божинова - член; 

Петя Димитрова Якимова – член. 

 

Резервни членове:  

Ренета Мартинова Христова – председател/секретар; 

Даниела Асенова Салкина -  член; 

 

Гласуване: 



-ЗА:  12 гласа - ПРОТИВ: 0 гласа - ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ: 0 гласа 

С 12  на брой гласа „ЗА“ Решението бе прието.  

 

РЕШЕНИЕ № 29: 

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:  12 гласа - ПРОТИВ: 0 гласа - ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ: 0 гласа 

С 12  на брой гласа „ЗА“ Решението бе прието.  

 

Във връзка с предстоящи и текущи приеми по ОПРЧР от СВОМР на МИГ Котел, 

Сунгурларе и Върбица, в частност: 

1. Процедура № BG05M9OP001-1.129„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”от 

Стратегия за ВОМР на „МИГ Котел, Сунгурларе и Върбица“, Оперативна програма 

за развитие на човешките ресурси 2014 - 2020 г. (ОПРЧР) 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 № BG05M9OP001-1.129„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”" от Стратегия за ВОМР на „МИГ Котел, 

Сунгурларе и Върбица“, Оперативна програма за развитие на човешките ресурси 2014 - 

2020 г. (ОПРЧР). 

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 процедура № BG05M9OP001-1.129„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” от Стратегия за ВОМР на „МИГ Котел, 

Сунгурларе и Върбица“, Оперативна програма за развитие на човешките ресурси 2014 - 

2020 г. (ОПРЧР) 



Процедурата се реализира в рамките на Стратегията за Водено от общностите местно 

развитие на МИГ „Котел, Сунгурларе и Върбица“, във връзка с Приоритетна ос 1 

„Подобряване достъпа до заетост и качеството на работните места“ на ОП РЧР и 

обхваща следните инвестиционни приоритети и специфични цели (СЦ): 

Инвестиционен приоритет № 1: Достъп до заетост за търсещите работа и неактивните 

лица, включително трайно безработни и лица, отдалечени от пазара на труда, а също и 

чрез местните инициативи за заетост, и подкрепа за мобилността на работната сила 

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 се изпълнява в съответствие с Приоритет 3 - Повишаване качеството на 

живот на територията на МИГ и създаване на възможности за развитие на територията 

на МИГ от Стратегията за ВОМР на МИГ „Котел, Сунгурларе и Върбица“ и ще 

способства за постигане на Специфична цел 6 „Подобряване на условията за устойчива и 

качествена заетост на жителите на територията на МИГ”. 

 

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 с 

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 № 30: 

 

1. В КППП по процедура Процедура № BG05M9OP001-1.129„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” от 

Стратегия за ВОМР на „МИГ Котел, Сунгурларе и Върбица“ 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, 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, 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. 

 

Гласуване: 

-ЗА:  12 гласа - ПРОТИВ: 0 гласа - ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ: 0 гласа 

С 12  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. 

 Даниела Асенова Салкина - 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 BG05M9OP001-2….. „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, ОС взема следното: 

 

РЕШЕНИЕ № 31: 

 

Приема че, квалификацията и професионалния опит, на които трябва да отговарят 

външните експерти - оценители, участващи в КППП по процедура Процедура № 

BG05M9OP001-1.129„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” от Стратегия за ВОМР на „МИГ Котел, Сунгурларе и Върбица“ (Таня 



Христова Божинова, Петя Димитрова Якимова, Даниела Асенова Салкина) 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: Таня Христова 

Божинова, Петя Димитрова Якимова, Даниела Асенова Салкина.  

 

Гласуване: 

-ЗА:  12 гласа - ПРОТИВ: 0 гласа - ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ: 0 гласа 

С 12  на брой гласа „ЗА“ Решението бе прието.  

 

♦♦♦ Относно останалите членове на комисията - председател и секретар и членове: 

Членовете на  ОС са само 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: 

 Петя Александрова Шиварова– за председател 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. 

 Ренета Мартинова Христова  – за член на КППП, член на екипа на МИГ. 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. 

 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 

 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. 

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 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», 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 № 32: 

Приема че, квалификацията и професионалния опит, на които трябва да отговарят  

Председател, Секретар и член, участващи в КППП по процедура № BG05M9OP001-

1.129„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” от Стратегия за ВОМР на „МИГ Котел, Сунгурларе и Върбица“ Петя 

Александрова Шиварова, Ренета Мартинова Христова,  СНЦ Клуб по конен спорт 

«Демет», СНЦ „ЕКО – ПРОЕКТ”) 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,  СНЦ Клуб по конен спорт «Демет», СНЦ „ЕКО – 

ПРОЕКТ”. 

 

Гласуване: 

-ЗА:  12 гласа - ПРОТИВ: 0 гласа - ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ: 0 гласа 

С 12  на брой гласа „ЗА“ Решението бе прието.  

 

РЕШЕНИЕ № 33: 

Общото събрание определя състав на КППП по процедура № BG05M9OP001-1.129„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”от Стратегия за 

ВОМР на „МИГ Котел, Сунгурларе и Върбица“  в следния състав: 

Петя Александрова Шиварова– председател през право на глас; 

СНЦ «ЕКО – ПРОЕКТ» - секретар без право на глас; 

СНЦ Клуб по конен спорт «Демет» - член; 

Таня Христова Божинова - член; 

Петя Димитрова Якимова – член. 

 

Резервни членове:  

Ренета Мартинова Христова – председател/секретар; 

Даниела Асенова Салкина -  член. 

 

Гласуване: 

-ЗА:  12 гласа - ПРОТИВ: 0 гласа - ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ: 0 гласа 

С 12  на брой гласа „ЗА“ Решението бе прието.  

 

РЕШЕНИЕ № 34: 

 

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:  12 гласа - ПРОТИВ: 0 гласа - ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ: 0 гласа 

С 12  на брой гласа „ЗА“ Решението бе прието.  

 

 

 

Не постъпиха предложения и с изчерпване на Дневния ред приключи заседанието на УС. 

 

Протоколист:..........................                      Утвърдил: .................................... 

 

Р. Христова- Експерт СВОМР               Румен Стоилов - Председател на УС 

 

 

 

Съгласно чл. 2, ал. 2 от Закон за защита на личните данни МИГ не следва да 

публикува лични данни от списъка на участниците в заседанието 

 

 

 

 


