
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ЕВРОПЕЙСКИ ЗЕМЕДЕЛСКИ ФОНД ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ 

 

С дружение „Местна инициативна група – Белово, Септември и Велинград”,  

Споразумение за изпълнение на Стратегия за ВОМР РД 50-189/29.11.2016г. 

4470 гр.Белово, ул. „Орфей“ № 2А, тел/факс 03581/ 37-31 и 0879 812 850, 
E-mail: migvsb@abv.bg, web: www.migbsv.com  

ПРОТОКОЛ 

№ 84/04.06.2019 год. 

от заседание на Управителния съвет 

на МИГ – Белово, Септември, Велинград 

 

Днес, 04.06.2019г. от 18:00 ч. се проведе заседание на Управителния съвет на 

МИГ – Белово, Септември, Велинград. Заседанието се свика на основание чл. 29, ал. 2 

от Устава на МИГ. Управителният съвет е свикан на заседание от Председателя г-жа 

Елена Канлиева. 

Заседанието се проведе в режим на гласуване по телефона – чл. 30, ал. 2 от Устава на 

МИГ. 

На членовете бяха изпратени предварително всички материали по дневния ред.  

За протоколчик бе избрана  г-жа Николина Дечева. 

Заседанието протече при следния дневен ред: 

1. Назначаване на нов Секретар на Комисия за подбор на проектни предложения 

по процедура BG05M9OP001-2.017 „МИГ Белово, Септември, Велинград - активно 

приобщаване, включително с оглед насърчаване на равните възможности и активното 

участие и по-добрата пригодност за заетост“, финансирана от ОПРЧР 2014-2020г. от 

стратегията за водено от общностите местно развитие на МИГ Белово, Септември, 

Велинград. 

 

По точка 1 от дневния ред г-жа Мария Тодорова - Митова – Председател на 

Комисия за подбор на проектни предложения по процедура BG05M9OP001- 1.033 

“МИГ Белово, Септември, Велинград - приспособяване на работниците, предприятията 

и предприемачите към промените” по мярка 1.7. „Приспособяване на работниците, 

предприятията и предприемачите към промените“, финансирана от ОПРЧР 2014-2020г. 

от стратегията за водено от общностите местно развитие на МИГ Белово, Септември, 

Велинград запозна членовете на УС с необходимостта да бъде назначен нов Секретар 

на КППП. 

Председателя на МИГ въз основа на Решение № 164 от 31.05.2019г. на УС на 

МИГ издаде заповед № 44 от 31.05.2019г. за назначаване на КППП по процедура 

BG05M9OP001- 1.033 “МИГ Белово, Септември, Велинград - приспособяване на 

работниците, предприятията и предприемачите към промените” по мярка 1.7. 

„Приспособяване на работниците, предприятията и предприемачите към промените“, 

финансирана от ОПРЧР 2014-2020г.  

За Секретар на КППП бе назначена Христина Йорданова Пипонкова – член на 

колективния върховен орган на МИГ – Общо събрание. 

На 04.06.2019г. се проведе първото обучително заседание на КППП, на което на 

членовете на КППП бе представен и Списък с постъпилите проектни предложения. 

След като се запозна със списъка Секретаря – Христина Йорданова Пипонкова 
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ЕВРОПЕЙСКИ ЗЕМЕДЕЛСКИ ФОНД ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ 

 

С дружение „Местна инициативна група – Белово, Септември и Велинград”,  

Споразумение за изпълнение на Стратегия за ВОМР РД 50-189/29.11.2016г. 

4470 гр.Белово, ул. „Орфей“ № 2А, тел/факс 03581/ 37-31 и 0879 812 850, 
E-mail: migvsb@abv.bg, web: www.migbsv.com  

установи, че се намира в конфликт на интереси с кандидат по процедурата в следствие 

на което попълни и подаде Декларация за наличие на конфликт на интереси.  

 

Поради възникналия конфликт на интереси, секретарят на КППП – Христина 

Пипонкова следва бъде заменен с друг член на Общо събрание на  МИГ Белово, 

Септември, Велинград, така че да се проведе прозрачна и лоялна оценка. 

Новият секретарят трябва да притежават необходимата квалификация и 

професионална компетентност за изпълнение на задачите, възложени им със заповедта 

за назначаване.  

 Г-жа Елена Канлиева предложи на УС въз основа на приетите изисквания, касаещи 

квалификацията и професионалния опит, УС да реши да ПРОМЕНИ за Секретар на 

Комисия за подбор на проектни предложения по процедура BG05M9OP001- 1.033 

“МИГ Белово, Септември, Велинград - приспособяване на работниците, предприятията 

и предприемачите към промените”  по мярка 1.7. „Приспособяване на работниците, 

предприятията и предприемачите към промените“, финансирана от ОПРЧР 2014-2020г. 

от стратегията за водено от общностите местно развитие на МИГ Белово, Септември, 

Велинград : 

 От ХРИСТИНА ЙОРДАНОВА ПИПОНКОВА - член на колективния върховен 

орган на МИГ, без право на глас, адрес: с. Дъбравите, общ. Белово, ул. „Първа” № 25, 

тел. 0879 455 669 

Квалификация  - Висше образование с образователно – квалификационна степен 

„Магистър“, специалност „Макроикономика“, диплома от УНСС, гр. София. 

Професионален стаж: 

Организатор и Социален работник в „Център за настаняване от семеен тип“ – 2 год. 04 

мес. 00 дни; Касиер - Счетоводител в “Енерго – ремонт Пловдив“ – 09 год. 09 мес. 00 

дни.  

На АНЕТА ПЕТРОВА ЯНАЧКОВА, член на колективния върховен орган на 

МИГ. 

Висше образование, образователно квалификационна – степен „магистър“ по 

специалност „Право“, диплома № 069228/2017г. от ПУ „Пайсий Хилендарски“, 

град Пловдив и образователно квалификационна – степен „бакалавър“ по 

специалност „Библиотечно – информационни дейности“, диплоча № 49885/2005 г. 

от Великотърновски университет „Св. Св. Кирил и Методий“ 

Професионален стаж: 

 Библиотекар – 08 години и 07 месеца. 

 гл. специалист „Работа с деца и европейски програми“ – 05 години; 

 гл. специалист „Обслужване на ОбС“ – 02 години. 

 

 В съответствие с правилата за работа на КППП в процеса на оценка Секретаря има 

следните задължения и роля в оценителния процес: 
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ЕВРОПЕЙСКИ ЗЕМЕДЕЛСКИ ФОНД ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ 

 

С дружение „Местна инициативна група – Белово, Септември и Велинград”,  

Споразумение за изпълнение на Стратегия за ВОМР РД 50-189/29.11.2016г. 

4470 гр.Белово, ул. „Орфей“ № 2А, тел/факс 03581/ 37-31 и 0879 812 850, 
E-mail: migvsb@abv.bg, web: www.migbsv.com  

АНЕТА ПЕТРОВА ЯНАЧКОВА – Секретар/Администратор Оценителна сесия 

– подпомага председателя в дейността му, изпълнява всички административни 

дейности, свързани с оценителния процес, и отговаря за техническата обезпеченост на 

дейността на комисията; 

– отговаря за информирането на КППП за графика на работа и осигуряването на 

присъствие на заседанията на комисията; 

– участва в изготвянето на оценителния доклад; 

– подписва оценителния доклад от работата на КППП. 

Право на достъп по модули в ИСУН 2020: 

- Оперативна карта: четене 

- Процедури: проверяване; четене 

- Проектни предложения: четене, оценка 

- Оценителна сесия по процедура: администриране 

- Проверки на място: четене; писане 

 

УС РЕШИ, ЧЕ ИЗМЕНЯМ СЕКРЕТАРЯ НА КППП по процедура № - 

BG05M9OP001-2.017 „МИГ Белово, Септември, Велинград - активно приобщаване, 

включително с оглед насърчаване на равните възможности и активното участие и по-

добрата пригодност за заетост“, както следва: 

 

 От ХРИСТИНА ЙОРДАНОВА ПИПОНКОВА - член на колективния 

върховен орган на МИГ, без право на глас, адрес: с. Дъбравите, общ. Белово, ул. 

„Първа” № 25, тел. 0879 455 669 

Квалификация  - Висше образование с образователно – квалификационна степен 

„Магистър“, специалност „Макроикономика“, диплома от УНСС, гр. София. 

Професионален стаж: 

Организатор и Социален работник в „Център за настаняване от семеен тип“ – 2 год. 04 

мес. 00 дни;  

Касиер - Счетоводител в “Енерго – ремонт Пловдив“ – 09 год. 09 мес. 00 дни.  

  

 На АНЕТА ПЕТРОВА ЯНАЧКОВА, член на колективния върховен орган на 

МИГ. 

Висше образование, образователно квалификационна – степен „магистър“ по 

специалност „Право“, диплома № 069228/2017г. от ПУ „Пайсий Хилендарски“, 

град Пловдив и образователно квалификационна – степен „бакалавър“ по 

специалност „Библиотечно – информационни дейности“, диплоча № 49885/2005 г. 

от Великотърновски университет „Св. Св. Кирил и Методий“ 

Професионален стаж: 

 Библиотекар – 08 години и 07 месеца. 

 гл. специалист „Работа с деца и европейски програми“ – 05 години; 
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ЕВРОПЕЙСКИ ЗЕМЕДЕЛСКИ ФОНД ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ 

 

С дружение „Местна инициативна група – Белово, Септември и Велинград”,  

Споразумение за изпълнение на Стратегия за ВОМР РД 50-189/29.11.2016г. 
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 гл. специалист „Обслужване на ОбС“ – 02 години. 

  

В съответствие с правилата за работа на КППП в процеса на оценка Секретаря  от 

Комисията има следните задължения и роля в оценителния процес: 

Секретар/Администратор Оценителна сесия 

– подпомага председателя в дейността му, изпълнява всички административни 

дейности, свързани с оценителния процес, и отговаря за техническата 

обезпеченост на дейността на комисията; 

– отговаря за информирането на КППП за графика на работа и осигуряването на 

присъствие на заседанията на комисията; 

– участва в изготвянето на оценителния доклад; 

– подписва оценителния доклад от работата на КППП. 

Право на достъп по модули в ИСУН 2020: 

- Оперативна карта: четене 

- Процедури: проверяване; четене 

- Проектни предложения: четене, оценка 

- Оценителна сесия по процедура: администриране 

- Проверки на място: четене; писане 

УС възлага на Председателя на УС – Елена Канлиева да издаде Заповед за изменение и 

допълнение на Заповед № 44 от 31.05.2019г. за промяна на секретаря на КППП по 

процедура BG05M9OP001- 1.033 “МИГ Белово, Септември, Велинград - 

приспособяване на работниците, предприятията и предприемачите към промените”, в 

посоченият състав и правомощия, финансирана от ОПРЧР 2014-2020г. от стратегията за 

водено от общностите местно развитие на МИГ Белово, Септември, Велинград от 

Христина Йорданова Пипонкова  на Анета Петрова Яначкова. 

 

ГЛАСУВАНЕ: 

Общ брой 

членове на 

УС 

Присъствали 

членове на 

УС 

Гласували 

членове на 

УС 

„За“ „Против“ „Въздържали се“ 

9 6 6 6 0 0 

 

След изчерпване на дневния ред заседанието бе закрито. 

                          

                                                                   Протоколчик: ………/п/……………  

                                                                    /Николина Дечева/       

 

                                      Председател  на УС на МИГ: ........./п/.................. 

                                                                                                /Елена Канлиева/  

/п/-заличена информация по ЗЗЛД 
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С дружение „Местна инициативна група – Белово, Септември и Велинград”,  
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РЕШЕНИЕ 

№ 166/04.06.2019 г. 

 

Прието на заседание на УС на МИГ, проведено на 04.06.2019г., с Протокол № 84 

от 04.06.2019г. 

ОТНОСНО: Назначаване на Комисия за подбор на проектни предложения 

по процедура BG05M9OP001-2.017 „МИГ Белово, Септември, Велинград - активно 

приобщаване, включително с оглед насърчаване на равните възможности и 

активното участие и по-добрата пригодност за заетост“  

 

 

Управителният съвет на Сдружение „МИГ Белово, Септември, Велинград” 

 

РЕШИ: 

ИЗМЕНЯМ СЕКРЕТАРЯ НА КППП  по процедура № - BG05M9OP001-2.017 

„МИГ Белово, Септември, Велинград - активно приобщаване, включително с оглед 

насърчаване на равните възможности и активното участие и по-добрата пригодност за 

заетост“, както следва: 

 

 От ХРИСТИНА ЙОРДАНОВА ПИПОНКОВА - член на колективния 

върховен орган на МИГ, без право на глас, адрес: с. Дъбравите, общ. Белово, ул. 

„Първа” № 25, тел. 0879 455 669 

Квалификация  - Висше образование с образователно – квалификационна степен 

„Магистър“, специалност „Макроикономика“, диплома от УНСС, гр. София. 

Професионален стаж: 

Организатор и Социален работник в „Център за настаняване от семеен тип“ – 2 год. 04 

мес. 00 дни;  

Касиер - Счетоводител в “Енерго – ремонт Пловдив“ – 09 год. 09 мес. 00 дни.  

  

 На АНЕТА ПЕТРОВА ЯНАЧКОВА, член на колективния върховен орган на 

МИГ. 

Висше образование, образователно квалификационна – степен „магистър“ по 

специалност „Право“, диплома № 069228/2017г. от ПУ „Пайсий Хилендарски“, 

град Пловдив и образователно квалификационна – степен „бакалавър“ по 

специалност „Библиотечно – информационни дейности“, диплоча № 49885/2005 г. 

от Великотърновски университет „Св. Св. Кирил и Методий“ 

Професионален стаж: 

 Библиотекар – 08 години и 07 месеца. 

 гл. специалист „Работа с деца и европейски програми“ – 05 години; 

 гл. специалист „Обслужване на ОбС“ – 02 години. 
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ЕВРОПЕЙСКИ ЗЕМЕДЕЛСКИ ФОНД ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ 

 

С дружение „Местна инициативна група – Белово, Септември и Велинград”,  
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В съответствие с правилата за работа на КППП в процеса на оценка Секретаря  от 

Комисията има следните задължения и роля в оценителния процес: 

Секретар/Администратор Оценителна сесия 

– подпомага председателя в дейността му, изпълнява всички административни 

дейности, свързани с оценителния процес, и отговаря за техническата 

обезпеченост на дейността на комисията; 

– отговаря за информирането на КППП за графика на работа и осигуряването на 

присъствие на заседанията на комисията; 

– участва в изготвянето на оценителния доклад; 

– подписва оценителния доклад от работата на КППП. 

Право на достъп по модули в ИСУН 2020: 

- Оперативна карта: четене 

- Процедури: проверяване; четене 

- Проектни предложения: четене, оценка 

- Оценителна сесия по процедура: администриране 

- Проверки на място: четене; писане 

 

 

ГЛАСУВАНЕ: 

Общ брой 

членове на 

УС 

Присъствали 

членове на 

УС 

Гласували 

членове на 

УС 

„За“ „Против“ „Въздържали се“ 

9 6 6 6 0 0 

 

                                                        

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ  НА УС НА МИГ: ........./п/.................. 

                    /Елена Канлиева/  

 

 

/п/-заличена информация по ЗЗЛД 
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