
 

 

 

 

 

 

                      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 № 26 

От заседание на УС 

Днес, 02.07.2019 г . от 10:00 ч. се проведе заседания на Управителния съвет при  

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

Димитрова“ №1, ет.2. при следния  

ДНЕВЕН РЕД: 

 

1. Определяне на поименния състава на Комисията за подбор на проектни 

предложения в съответствие на квалификацията  и опита  със съответните 

операции, обект на оценката по процедура  № BG05M9OP001- 2.073 „МИГ 

СРЕДЕЦ“  – ЗА ПО – ДОБЪР ЖИВОТ НА ТЕРИТОРИЯТА“, мярка 2.9.3“. 

Подобряване на достъпа до социални и здравни услуги за деца, младежи, хора в 

неравностойно положение и намаляване на институционалната зависимост“от 

Стратегията за ВОМР на „МИГ Средец“ , ОП РЧР 2014-2020 г.  

 

На заседанието присъстваха – Димо Найденов,  Атанас Зайков, Валентин Бялков, Вълко 

Вълков , Петър Гайдов  и Киро Тодоров. 

От заседанието  отсъства г-н Иван Жабов,  Кмет на  Община Средец и представляващ 

Общината в „МИГ СРЕДЕЦ“, поради подаден самоотвод на 29.05 .2019 г. 

 

 По точка първа от дневния ред Председателят на УС, г-н Димо Найденов запозна  

присъстващите на заседанието  с изискванията,  на които следва  да отговарят 

членовете на КППП - Председателя, секретаря, членовете на оценителната комисия-

оценители, помощник-оценителите и наблюдателите,  съгласно  ПМС 162/2016 г. и 

Минималните изисквания към реда за оценка  на проектни предложения към СВОМР. 

Същите трябва да притежават необходимата квалификация и професионална 

компетентност за изпълнение на задачите възложени  им  със заповедта за назначаване 

във връзка с оценяване на проектни предложения по процедура № BG05M9OP001- 

2.073 „МИГ СРЕДЕЦ“  – ЗА ПО – ДОБЪР ЖИВОТ НА ТЕРИТОРИЯТА“ 

Оценителната комисия следва да бъде в следния структурен състав: 

 



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

1.1. Председател- без право на глас; 

1.2. Секретар- без право на глас; 

1.3.Външни  оценители с право на глас -3 броя; 

1.4. Резервни членове -3 души. 

 

Председателят и секретарят   следва да бъдат  избрани от състава на ОС и/или 

служители на „МИГ Средец“, а външните  експерти  се избират от списъка на 

одобрените от „МИГ СРЕДЕЦ“ външни  експерт- оценители на проекти към СВОМР. 

 

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

2.1. Помощник оценител/ли, който,които може да бъдат  служители на „МИГ Средец „ 

или  външни  експерт- оценители.  

2.2.  Наблюдатели по  предложение на  УО на ОП РЧР. 

 

Съгласно Минималните изисквания към реда за оценка  на проектни предложения към 

СВОМР, Председателят на УС издава заповед за назначаване на КППП. 

  

На основание горецитираното  членовете на УС преминаха към определяне на 

поименния състав на комисията 

 

Димо Найденов предложи следния поименен състав: 

1. Председател на КППП – Стоянка Тодорова Иванова – експерт в „МИГ Средец“, 

притежава диплома за висше образование с образователно – квалификационна  

степен "Магистър“, асистент в  „МИГ Средец“ 2012-2015 г. с опит в оценка АСД 

на проекти програмен период 2007-2013 г.професионален опит в  сферата на 

образованието  над 3 години, опит в администриране на КППП по ОП РЧР – 

притежава опит, отговарящ на изискванията за изпълнение на дейностите по 

администриране на КППП по процедурата; 

2. Секретар КППП- Кета Николова Кънева – член на ОС  на „МИГ Средец“ , 

притежава диплома за висше образование с образователно – квалификационна  

степен  „Бакалавър“  с опит в административни дейности –секретар на НЧ 

„Пробуда-1897“ гр. Средец, опит  в участие в проекти , опит в оценяване на 

проектни предложения. 

3. Външни експерт- оценители: 

3.1.Таня Христова Божинова – притежаваща  диплома за висше образование  с 

образователна квалификационна степен  „Бакалавър“ с опит в разработването на 

проекти и изпълнение на проекти по ОП РЧР , опит в оценка на проекти, опит в 

сферата на социалните дейности и  социален мениджмънт; 

3.2.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; 

3.3.Велина Николаева Парушкова – притежаваща  диплома за висше образование  с 

образователна квалификационна степен  „Магистър“ с опит в разработването на 

проекти и изпълнение на проекти по ОП РЧР , опит в оценка на проекти, опит в 

сферата на социалните дейности и  социален мениджмънт 

4. Резервни членове:  

4.1.Лена Петрова Радева – член на ОС на „МИГ Средец“  , притежава диплома за 

висше образование с образователно-квалификационна степен  „Бакалавър“ ,с 

опит в  административни дейности- секретар на НЧ „Светлина 1924 с. Дебелт, 

опит в изпълнение на  проекти, опит в участие в КППП, като секретар; 



4.2.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 и  опит в оценка на проектни предложения; 

4.3.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. 

 

5. Помощник – оценител - Тодорка Иванова Кънчева , счетоводител на „МИГ 

Средец“, Висше образование – Бакалавър с дългогодишен опит в сферата на 

счетоводството и с опит в оценка на проекти; 

6. Наблюдатели  от УО ОП РЧР: 

6.1.1. Илияна Румянова Ковачева  – Главен експерт в отдел "Програмиране и 

договаряне", Главна дирекция "Европейски фондове международни 

програми и проекти" , Министерство на труда и социалната политика, Висше 

образование – Магистър; 

6.1.2. Силвана Маринчева Маринчева  – Главен експерт в отдел "Програмиране и 

договаряне", Главна дирекция "Европейски фондове международни 

програми и проекти" , Министерство на труда и социалната политика, Висше 

образование – Магистър; 

6.1.3. Мария Стойкова Станкова  – Главен експерт, отдел „Верификация - Южен”, 

ГД ЕФМПП, Министерство на труда и социалната политика, Висше 

образование – Магистър. 

 

 

Други  предложения не бяха  направени  и присъстващите  преминаха  към гласуване. 

На предложението от г- Найденов 

 

Управителния съвет  със 6 гласа „За“ 

 

РЕШИ: 

 

Определя поименния състава на Комисията за подбор на проектни предложения по 

процедура  № BG05M9OP001- 2.073 „МИГ СРЕДЕЦ“  – ЗА ПО – ДОБЪР ЖИВОТ НА 

ТЕРИТОРИЯТА“, както следва: 

  

1. Председател без право на глас -  Стоянка Тодорова  Иванова – експерт по 

прилагане на СВОМР в  СНЦ „МИГ Средец“, Висше образование – Магистър 

2. Секретар без право на глас -  Кета Николова Кънева– член на Общото 

събрание на СНЦ „МИГ Средец“, Висше образование – Бакалавър  

3. Членове с право на глас: 

3.1. Таня Христова Божинова – външен експерт-оценител в СНЦ „МИГ Средец“, 

Висше образование – Бакалавър; 

3.2. Васка Николова Каптебилова - външен  експерт-оценител в СНЦ „ МИГ 

Средец“, Висше образование – Магистър; 

3.3. Велина Николаева Парушкова – външен  експерт-оценител в СНЦ „ МИГ 

Средец“, Висше образование – Магистър; 

4. Резервни членове :  



4.1. Лена Петрова Радева – член на Общото събрание на СНЦ „ МИГ Средец“, 

Висше образование – Бакалавър 

4.2. Надежда Друмева Бобчева – външен  експерт-оценител в СНЦ „ МИГ Средец“, 

Висше образование – Магистър 

4.3.  Слава Тодорова Бахчеванска -  външен  експерт-оценител в СНЦ „МИГ 

Средец“, Висше образование – Магистър 

5. Помощник – оценител - Тодорка Иванова Кънчева – счетоводител на СНЦ „ 

МИГ Средец“, Висше образование – Бакалавър 

6. Наблюдатели : 

6.1. Илияна Румянова Ковачева  – Главен експерт в отдел "Програмиране и 

договаряне", Главна дирекция "Европейски фондове международни програми и 

проекти" , Министерство на труда и социалната политика, Висше образование – 

Магистър; 

6.2. Силвана Маринчева Маринчева  – Главен експерт в отдел "Програмиране и 

договаряне", Главна дирекция "Европейски фондове международни програми и 

проекти" , Министерство на труда и социалната политика, Висше образование – 

Магистър; 

6.3. Мария Стойкова Станкова  – Главен експерт, отдел „Верификация - Южен”, ГД 

ЕФМПП, Министерство на труда и социалната политика, Висше образование – 

Магистър. 

 

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/ 

 

            

 


