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ЕВРОПЕЙСКИ СТРУКТУРНИ И ИНВЕСТИЦИОННИ  ФОНДОВЕ 

 

 

                      СДРУЖЕНИЕ „МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА СРЕДЕЦ” 
                   8300 Средец, област Бургас ул. „Лиляна Димитрова”1, ет.2, e-mail: lider_sredets@abv.bg 

  

П Р О Т О К О Л №34 

От заседание на УС 

Днес, 06.11.2019 г . от 9.30 часа се проведе заседания на Управителния съвет 

СНЦ „МИГ Средец“ в заседателната зала на офиса на МИГ-гр. Средец, ул. „Лиляна 

Димитрова“ №1, ет.2. 

На заседанието присъстваха  членове на УС, редовно поканени: 

Инж. Димо Найденов,  Атанас Зайков, Валентин Бялков, Вълко Тодоров, Киро Тодоров 

и Петър Гайдов. 

Отсъства г-н Иван Жабов-  по уважителни  причини. 

 

Заседанието протече при следния: 

 
Дневен ред: 

 

1. Обсъждане и вземане на Решение, относно квалификацията и професионалния опит 

на председателя, секретаря, членовете на комисията с право на глас, които следва да 

участват в КППП  по процедура  №BG06RDNP001-19.188 „МИГ СРЕДЕЦ -подмярка 

6.4 Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности“ от  Мярка 6. „Развитие на 

стопанства и предприятия“- втори прием. 

2. Утвърждаване на председателя, секретаря, членовете на комисията с право на глас в 

КППП по процедура №BG06RDNP001-19.188„МИГ СРЕДЕЦ -подмярка 6.4 

Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности“ от  Мярка 6. „Развитие на 

стопанства и предприятия“- втори прием. 

По точка  1. от Дневния ред- Обсъждане и вземане на Решение относно 

квалификацията и професионалния опит на председателя, секретаря, членовете на 

комисията с право на глас ,които следва да участват в КППП  по процедура № 

№BG06RDNP001-19.188„МИГ СРЕДЕЦ -подмярка 6.4 Инвестиции в подкрепа на 
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неземеделски дейности“ от  Мярка 6. „Развитие на стопанства и предприятия“- 

втори  прием, Председателят на УС- г-н Найденов запозна присъстващите  със  

следното: 

На 05.11.2019 г. в 17.00 ч. приключи срока за прием на проектни предложения по 

процедура №BG06RDNP001-19.188„МИГ СРЕДЕЦ -подмярка 6.4 Инвестиции в 

подкрепа на неземеделски дейности“ от  Мярка 6. „Развитие на стопанства и 

предприятия“- втори прием. 

Във връзка с издаването на Заповед от Председателя на УС  за назначаване  на Комисия 

за подбор на проектни предложения/КППП/ , УС на МИГ следва да обсъди и одобри 

квалификацията и професионалния опит на председателя,секретаря, членовете на 

комисията с право на глас, които ще участват  в КППП, както и да се обсъди 

съответствието  на квалификацията и професионалната  им компетентност, със 

съответните задачи, възложени им със заповедта. 

Със СВОМР,по  Мярка 6.4 се предоставя подпомагане за инвестиции в неземеделски 

дейности, които са насочени към: 

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

туристически услуги); 

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. 

 

За подбор на проектни предложения се назначава Комисия  в състав: 

1.По реда на чл.12, ал.2 от ПМС № 162/2016 г.: 

1.1Председател на КППП- без право на глас; 

1.2Секретар на КППП –без право на глас; 

1.3Оценители – с право на глас не по-малко от трима в т. ч. представител на КВО; 

1.4.Резервни  членове- не по-малко от трима. 

 

2.По реда на чл.15, ал.1 от ПМС № 162/2016 г.: 

 

2.1Помощник оценители, които може да бъдат служители на МИГ; 

2.2Наблюдатели- по предложение на  УО на ПРСР. 

Имайки предвид горе изложеното  и  преди всичко допустимите дейности по мярката, 

УС обсъди необходимата квалификация  и професионален опит, които трябва да 

притежават председателят, секретарят, външните експерт- оценители и  оценителя, чл. 

на КВО- членове на КППП по процедура №BG06RDNP001-19.188„МИГ СРЕДЕЦ -

подмярка 6.4 Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности“ от  Мярка 6. 

„Развитие на стопанства и предприятия“-втори прием, както следва: 
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 1.Председателят на КППП трябва да притежава диплома за висше образование с 

образователно-квалификационна степен "бакалавър" или "магистър",  опит в 

административни дейности, или опит в професионална област, свързана с настоящата 

процедура, или опит в управление или изпълнение на проекти, или опит в 

администриране на КППП. 

 

2.Секретарят следва да има висше образование-степен „бакалавър“ или „магистър“, 

най-малко 3 години опит в административни дейности, или опит в участие в проекти, 

или опит в участие  в КППП. 

 

3.Външни експерт-оценители:  

Те се избират при спазване 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., а именно- „Външните 

експерти-оценители, членове на КППП, трябва да притежават необходимата 

квалификация и опит съобразно вида на оценяваните проекти“. 

 

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 настоящата процедура, или в 

оценяването на проекти по програми, или оферти по процедури за обществени поръчки, 

или опит в оценяване на проектни предложения в Местни инициативни групи, 

работещи по подходите  Лидер и ВМОМР в периода на действие на ПРСР 2007-2013 и 

програмен период 2014-2020 г. 

 

4.Съгласно  Чл. 51, ал. (1) Не по-малко от 1/3 от членовете с право на глас на 

Комисията за подбор на проектни предложения (КППП) са членове на колективния 

върховен орган на МИГ, като представителите на публичния сектор в комисията  не 

превишават 50% от имащите право на глас. 

 

Представителят на КВО, член комисията с право на глас,трябва да притежава диплома 

за висше образование с образователно-квалификационна степен "бакалавър" или 

"магистър" и най-малко 3 години професионален опит в област, свързана с настоящата 

процедура , или в оценяването на проекти по програми, или оферти по процедури за 

обществени поръчки, или опит в оценяване на проектни предложения в Местни 

инициативни групи, работещи по подходите  Лидер и ВМОМР в периода на действие 

на ПРСР 2007-2013 и програмен период 2014-2020 г.  

 

5.В оценителния процес могат да участват помощник-оценители, но поради това, че в 

бюджета не са предвидени разходи за помощник –оценители, а персонала в МИГ е в 

ограничен състав - от   2 и ½ бройки, Председателят на УС предложи по  процедурата в 

оценителния процес да не се включват помощник- оценители. 

 

Във връзка с изложената информация  не възникнаха  коментари и дискусия. 

Членовете на УС преминаха към гласуване. 

УС единодушно, със  шест гласа „За“, „Въздържали се „-0 и „Против“-0 

 

 

РЕШИ: 
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1.Управителният съвет  утвърждава квалификацията и професионалния опит на 

председателя, секретаря, членовете на комисията с право на глас по Процедура 

№BG06RDNP001-19.188„МИГ СРЕДЕЦ -подмярка 6.4 Инвестиции в подкрепа на 

неземеделски дейности“ от  Мярка 6. „Развитие на стопанства и предприятия“- 

втори прием,  както следва: 

1.1.Председателят на КППП да притежава диплома за висше образование с 

образователно-квалификационна степен "бакалавър" или "магистър",   опит в 

административни дейности или опит в управление или изпълнение на проекти или опит 

в администриране на КППП. 

 

1.2.Секретарят да притежава диплома за висше образование с образователно-

квалификационна степен "бакалавър" или "магистър", най-малко 3 години опит в 

административни дейности, или опит в участие в проекти, или опит в участие  в КППП. 

1.3.Външните експерти-оценители да притежават диплома за висше образование с 

образователно-квалификационна степен "бакалавър" или "магистър" и най-малко 3 

години опит в професионална област, свързана с настоящата процедура, или в 

оценяването на проекти по програми или оферти по процедури за обществени поръчки, 

или опит в оценяване на проектни предложения в Местни инициативни групи, 

работещи по подходите  Лидер и ВМОМР в периода на действие на ПРСР 2007-2013 и 

програмен период 2014-2020 г. 

1.4.Представителят на КВО,оценител- член комисията с право на глас, да притежава 

диплома за висше образование с образователно-квалификационна степен "бакалавър" 

или "магистър" и най-малко 3 години опит  в област, свързана с настоящата процедура, 

или в оценяването на проекти по програми, или оферти по процедури за обществени 

поръчки, или опит в оценяване на проектни предложения в Местни инициативни групи, 

работещи по подходите  Лидер и ВМОМР в периода на действие на ПРСР 2007-2013 и 

програмен период 2014-2020 г. 

По точка 2. от Дневния ред: Утвърждаване на председателя, секретаря, членовете на 

комисията с право на глас, в т.ч.външните експерти и член на КППП, представител на 

КВО на МИГ по процедура  №BG06RDNP001-19.188„МИГ СРЕДЕЦ -подмярка 6.4 

Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности“ от  Мярка 6. „Развитие на 

стопанства и предприятия“- втори прием. 

В състава на КППП на позиция Председател и Секретар могат да се назначат само 

членове на КВО или служители на МИГ. 

Имайки предвид изискванията към двете длъжности предложено бе обсъждането на 

следните  възможности: 

 

1.За позиция  Председател КППП- Русанка Георгиева Лапова, изп. директор на МИГ, 

притежава диплома за висше образование с образователно-квалификационна степен 

"магистър“, с професионална квалификация и професионален опит в областта на 

селското стопанство над 3 години, опит в администриране, управление на проекти, с 

опит в оценка АСД на проекти програмен период 2007-2013 г.опит в администриране 

на КППП от първия прием по процедурите по М 4.1,4.2, и 6.4 - притежава опит, 

отговарящ на изискванията за изпълнение на дейностите по администриране на КППП 

по процедурата, като Председател КППП. 
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2.За позиция секретар КППП- Лена Петрова Радева – член на КВО на МИГ , притежава 

диплома за висше образование с образователно-квалификационна степен  „бакалавър“, 

с опит в административни дейности –секретар на НЧ „Светлина 1924“ с. Дебелт над 3 

години, опит в подготовка на проектни предложения и изпълнение на проекти, 

опит,като секретар в  КППП- отговаря на изискванията за заеманата длъжност в КППП.  

 

3.За позиции външни експерт –оценители  и резервни членове, по реда на чл. 20, ал.4 от 

ЗОП, Управителния съвет разисква за подходящи по процедура №BG06RDNP001-

19.188„МИГ СРЕДЕЦ -подмярка 6.4 Инвестиции в подкрепа на неземеделски 

дейности“ от  Мярка 6. „Развитие на стопанства и предприятия“, втори прием  

следните възможности: 

� Васка Николова Каптебилова -притежава  диплома за висше образование с 

образователно-квалификационна степен  „магистър“ –инженер технолог–с 

дългогодишен  опит в оценяване на проектни предложения и  опит по  оферти по 

процедури за обществени поръчки- отговаря на изискванията, като външен 

експерт оценител. 
 

� Надежда Друмева Бобчева- притежава  диплома за висше образование с 

образователно-квалификационна степен  „магистър“ по икономика, специалност 

финанси, с професионален опит,  като експерт международни програми и 

проекти,   с опит в оценка на проектни предложения- отговаря на изискванията  

за заеманата длъжност.   

 

� Слава Тодорова  Бахчеванска- притежава  диплома за висше образование с 

образователно-квалификационна степен  „магистър“ – инженер технолог,с 

научна степен „доктор“ ,с опит в оценяване на проектни предложения и  опит по  

оферти по процедури за обществени поръчки, отговаря на изискванията, като 

външен експерт оценител. 

 

� Даниела Асенова Салкина - притежава  диплома за висше образование с 

образователно-квалификационна степен  „магистър“, квалификация 

електроинженер, специалност изчислителна техника, дългогодишен оценител, в 

Списък от Централизиран конкурс за избор на външни оценители в процедурите 

по предоставяне на безвъзмездна финансова помощ отговаря на изискванията, 

като външен експерт оценител. 

 

С посочените  външни оценители  са проведени разговори във връзка с предстоящата 

оценителна сесия и тяхната възможност за поемане на ангажимент, като  експерт- 

оценител по процедурата. 

4.Управителния съвет след като  разгледа  професионалната квалификация и  опит  на 

членовете на КВО,притежаващи диплома за висше образование с образователно-

квалификационна степен "бакалавър" или "магистър"  се спира на следните лица, 

отговарящи на изискванията за съответствие на квалификацията и опита  да бъдат в 

състава на КППП: 

� Кета Николова Кънева- член на КВО на МИГ , притежава диплома за висше 

образование с образователно-квалификационна степен  „бакалавър“, с опит над 

3 години в административни дейности –секретар на НЧ „Пробуда-1897“ гр. 

Средец,  опит в  изпълнение на проекти, опит по  оферти по процедури за 
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обществени поръчки, опит като секретар на КППП и оценител по първия прием- 

отговаря на изискванията за заеманата длъжност в КППП.  

 

� Георги Иванов  Георгиев - притежава  диплома за висше образование с 

образователно-квалификационна степен "магистър" “, професионална  

квалификация-икономист, специалност- планиране на 

промишлеността,управител на фирма със селскостопанска насоченост от 15 

години и туризъм, с опит в изпълнение на проекти – отговаря на изискванията за 

заеманата длъжност, като оценител- представител на КВО. 

 

 

Направена е справка за възможна свързаност  и евентуален  конфликт на интереси, 

свързани с процедура №BG06RDNP001-19.188„МИГ СРЕДЕЦ -подмярка 6.4 

Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности“ от  Мярка 6. „Развитие на 

стопанства и предприятия“-втори прием на лицата  и Кета Николова Кънева и  

Георги Иванов  Георгиев и не са установени  обстоятелства , които  възпрепятстват  

участието им в КППП  по горе-посочената процедура. 

 

Във връзка с гореизложената информация няма коментари и дискусия. 

Членовете на УС преминаха към гласуване. 

УС единодушно, със  шест гласа „За“, „Въздържали се“-0 и „Против“-0 

 

РЕШИ: 

1.Управителният съвет  утвърждава следния състав на КППП  по процедура 

№BG06RDNP001-19.188„МИГ СРЕДЕЦ -подмярка 6.4 Инвестиции в подкрепа на 

неземеделски дейности“ от  Мярка 6. „Развитие на стопанства и предприятия-втори 

прием за:  председател, секретар, членове на комисията с право на глас/външни 

експерт-оценители и член на КВО/ и резервни членове, отговарящи на изискванията 
за заеманите длъжности: 

1.1.По реда на чл.12, ал.2 от ПМС № 162/2016 г. 

Председател на КППП: Русанка Георгиева Лапова, служител на МИГ-изп. директор; 

Секретар на КППП:Лена Петрова Радева - член КВО на „МИГ Средец“; 

 

Членове на КППП с право на глас: 
 

Васка Николова Каптебилова-външен експерт- оценител; 

Надежда Друмева Бобчева -външен експерт-оценител; 

Кета Николова Кънева - оценител-член на  КВО на МИГ Средец. 

 

Резервни членове на КППП: 
Слава Тодорова Бахчеванска- външен експерт-оценител; 

Даниела Асенова Салкина- външен експерт-оценител; 

Георги Иванов  Георгиев - оценител, член на КВО. 
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2.УС възлага на Председателя на УС,  инж. Димо Найденов да издаде заповед за 

назначаване на  КППП по процедура №BG06RDNP001-19.188„МИГ СРЕДЕЦ -
подмярка 6.4 Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности“ от  Мярка 6. 
„Развитие на стопанства и предприятия“-втори прием. 

Поради изчерпване на дневния ред заседанието бе закрито: 

 

Председател УС: Димо Найденов/п/ 

 

Членове на УС:  Атанас Зайков /п/ 

                              

                  Валентин Бялков /п/ 

 

       Вълко Тодоров/п/ 

  

                            Киро Тодоров/п/ 

 

                            Петър Гайдов/п/             
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