
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
 

 

ЕВРОПЕЙСКИ ЗЕМЕДЕЛСКИ ФОНД ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ 

 

Сдружение „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 

№ 165/02.12.2022 год. 
от заседание на Управителния съвет  

на МИГ – Белово, Септември, Велинград 

 

Днес, 02.12.2022г. в 11:030ч., 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 онлайн в платформата Zoom. 

На членовете бяха изпратени предварително всички материали по дневния ред, както и линк 

за достъп в Zoom.  

На заседанието присъстваха: Елена Канлиева, Иван Пещерски, Иванка Гаджева, Христина 

Тодорина, Вера Савова, Десислава Трендафилова, Красимира Кьосева и Емил Терзийски. 

За протоколчик бе избрана г-жа Диана Николова. 

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, в т.ч. външните експерти, които 

следва да участват в КППП по процедура № BG06RDNP001-19.503 МИГ Белово, Септември, 

Велинград Мярка 21 „Съхраняване, развитие и валоризиране на местното природно, културно 

наследство и традиции“, финансирана от ПРСР 2014-2020г. от стратегията за водено от 

общностите местно развитие на МИГ Белово, Септември, Велинград и наличие на съответствие на 

квалификацията и професионалния им опит с конкретната процедура и със задачите, които 

членовете на КППП следва да изпълняват съобразно вида на оценяваните проекти. 

2. Назначаване на Комисия за подбор на проектни предложения по процедура № 

BG06RDNP001-19.503 МИГ Белово, Септември, Велинград Мярка 21 „Съхраняване, развитие и 

валоризиране на местното природно, културно наследство и традиции“, финансирана от ПРСР 

2014-2020г. от стратегията за водено от общностите местно развитие на МИГ Белово, Септември, 

Велинград. 

3. Приемане на ИГРГ за 2023г. 

 

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

МИГ разясни на УС минималните изисквания за сформиране на Комисия за подбор на проектни 

предложения по процедура № BG06RDNP001-19.503 МИГ Белово, Септември, Велинград Мярка 

21 „Съхраняване, развитие и валоризиране на местното природно, културно наследство и 

традиции“, финансирана от ПРСР 2014-2020г. от стратегията за водено от общностите местно 

развитие на МИГ Белово, Септември, Велинград.  
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Комисията се назначава в срок от три дни след крайния срок за подаването на проектните 

предложения и в срок от един ден от издаването й се изпраща до ЦКЗ заедно със заявки за 

създаване на профили в ИСУН 2020 на членовете на оценителната комисия и до УО. Комисията 

извършва оценка на всички проектни предложения, продадени в определения срок и се назначава 

със Заповед на Председателя на УС на МИГ. 

Комисията за подбор на проектни предложения е съставена от: председател без право на 

глас, секретар без право на глас, нечетен брой членове с право на глас – не по-малко от трима и 

резервни членове – не по-малко от трима. Членовете на комисията могат да бъдат служители на 

МИГ, членове на общото събрание на МИГ и външни експерти – оценители. Председателят и 

секретарят на комисията не могат да бъдат външни експерти. Делът на представителите на 

публичният сектор в комисията не може да превишава 50 на сто от имащите право на глас членове. 

Външните експерт – оценители се избират при спазване на разпоредбите на чл. 13, ал.1 от ПМС № 

162 от 2016г. – „директно договаряне“ по чл. 20, ал.4, т. 3 от ЗОП, тъй като размера на брутното 

възнаграждение е по-малко от 30 000 лева.  

Не по-малко то 1/3 от членовете на  КППП са членове на колективния върховен орган на 

МИГ – Общо събрание. 

Членове на комисията не могат: 

 Да са в конфликт на интереси по смисъла на чл. 61, параграф 3 от Регламент № 

1046/2018 на Европейския парламент и на Съвета от 25.10.2015г., относно 

финансовите правила, приложими за общия бюджет на Съюза и за отмяна на 

Регламент № 1605/2002 на Съвета с някой от кандидатите или партньорите в 

процедурата за предоставяне на безвъзмездна помощ; 

 Да имат интерес по смисъла на Закона за предотвратяване и установяване на 

конфликт на интереси от предоставянето на безвъзмездна финансова помощ по 

конкретната процедура; 

 Да са свързани лица по смисъла на параграф 1, т.1 от допълнителните разпоредби на 

Закона за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси с кандидат или 

партньор в процедурата; 

 Да са лица, които се намират помежду си в йерархична зависимост; 

Наблюдателите не са в конфликт на интереси по смисъла на чл. 61, параграф 3 от 

Регламента 1046/2018г. с друг член на комисията. 

Членовете на КППП не трябва да са участвали в процеса на подпомагане на подготовка на 

проекти на кандидатите по съответния прием.  

 

Председателят, секретарят и членовете на комисията трябва да притежават необходимата 

квалификация и професионална компетентност за изпълнение на задачите, възложени им със 

заповед за назначаване. Те  са длъжни да изпълняват задълженията си добросъвестно, обективно и 

безпристрастно, както и да пазят в тайна обстоятелствата, които са узнали във връзка със своята 

работа в комисията. Всички членове на КППП трябва да притежават висше образование с 

образователно – квалификационна степен „бакалавър“ или „магистър“ и за външните експерт – 

оценители се изисква най-малко 3 /три/ години доказан професионален опит или опит в оценяване 

на проекти по програми или оферти по процедури за обществени поръчки. Външните експерт – 
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оценители, членове на КППП, не трябва да са участвали в оценка на стратегията за местно 

развитие. Външните експерт – оценители, членове на КППП, следва да отговарят най-малко на 

следните изисквания: 

 Да не са осъждани за умишлено престъпление от общ характер с влязла в сила 

присъда, освен ако са реабилитирани; 

 Да не са лишени от правото да упражняват професия или дейност, която се отнася до 

областта на професионалната им компетентност; 

 Да не са поставени под запрещение. 

 

На 30.11.2022г. в 17.00ч. приключи приема на проектни предложения по процедура № 

BG06RDNP001-19.503 МИГ Белово, Септември, Велинград Мярка 21 „Съхраняване, развитие и 

валоризиране на местното природно, културно наследство и традиции“, финансирана от ПРСР 

2014-2020г. от стратегията за водено от общностите местно развитие на МИГ Белово, Септември, 

Велинград. Постъпили са 10 проектни предложения. Списък на постъпилите проектни 

предложения е публикуван на интернет страницата на МИГ. 

Във връзка с издаването на Заповед за назначаване на КППП, УС на МИГ следва да обсъди 

и одобри 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 № BG06RDNP001-19.503 МИГ Белово, Септември, Велинград Мярка 21 „Съхраняване, 

развитие и валоризиране на местното природно, културно наследство и традиции“. 

Следва да се обсъди наличието 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. 

Членовете на КППП са служители на МИГ и/или членове на общото събрание, и/или 

външни експерти-оценители. Председателят и секретарят не са външни експерти. 

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.: „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, от МИГ Белово, Септември, 

Велинград е проведен Конкурс и съставен Списък на външните оценители на МИГ. 

При необходимост МИГ ще ползва външни оценители от Списък от Централизиран конкурс 

за избор на външни оценители в процедурите по предоставяне на безвъзмездна финансова помощ. 

Целта на Процедура № BG06RDNP001-19.503 МИГ Белово, Септември, Велинград Мярка 

21 „Съхраняване, развитие и валоризиране на местното природно, културно наследство и 

традиции“ е валоризация на природното и културно наследство и ефективни маркетинг и реклама 

на територията като туристическа дестинация. 

В тази връзка, УС обсъди квалификацията и професионалния опит на външните експерти-

оценители и служители на МИГ в КППП. 
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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, или в оценяването на проекти по програми или оферти по процедури за 

обществени поръчки (опит в оценяването на проекти по ПРСР или 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). 

УС на МИГ Белово, Септември, Велинград взема решение в КППП по процедура № 

BG06RDNP001-19.503 МИГ Белово, Септември, Велинград Мярка 21 „Съхраняване, развитие и 

валоризиране на местното природно, културно наследство и традиции“ да бъдат включени външни 

експерти-оценители и/или служители на МИГ, които притежават диплома за висше образование с 

образователно-квалификационна степен „бакалавър“ или „магистър“ и най-малко 3 години опит в 

професионална област (в т.ч. „Икономика“, „Администрация и управление“, „Туризъм“, 

„Стопанско управление“, „Менинджмънт“, „Социология“) или в оценяването на проекти по 

програми или оферти по процедури за обществени поръчки (опит в оценяването на проекти по 

ПРСР или 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). Председателят на УС на МИГ да издаде Заповед, в която да бъдат 

конкретизирани задълженията на външните експерти-оценители. 

 

ГЛАСУВАНЕ: 

Общ брой 

членове на 

УС 

Гласували 

членове на 

УС 

„За“ „Против“ „Въздържали се“ 

9 8 8 0 0 

 

Във връзка с горните решения УС разисква следните подходящи за включване в КППП 

предложения като външни експерти-оценители и служители на МИГ: 

1. КРАСИМИРА КРАСИМИРОВА БОЮКЛИЕВА-КУБИНСКА – външен експерт-

оценител; включен в списък на одобрените външни оценители към стратегията за ВОМР  на МИГ 

„Белово, Септември, Велинград“ и с богат опит в оценяването на проекти на МИГ през програмен 

период 2013-2017г. 

Висше Образование с образователно – квалификационна степен „Магистър“, специалност 

„Макроикономика“, специализация „Финансов мениджмънт“ диплома № 005955/2002г., от ПУ 

„Паисий Хилендарски“, град Пловдив. 

Професионален стаж:  работа по проекти в община Рудозем – 2 год. 10 мес. 00 дни; 

    Гл.експерт ПЗОП в Община Рудозем – 17 год. 

 

2. ЮЛИЯ НИКОЛАЕВА АСЕНОВА – външен експерт оценител, адрес: гр. София, бул. 

„Евлоги и Христо Георгиеви“ № 173, ет. 2, тел. 0878/747 366, включена в списък на одобрените 

външни оценители към стратегията за ВОМР  на МИГ „Белово, Септември, Велинград“. 
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Висше образование с образователно – квалификационна степен „Магистър“, специалност 

„Биомеханика“, инженер Биомеханика, диплома № 300309/1997г. от НУ „Неофит Рилски“, град 

Благоевград. 

Професионален стаж: експерт международни програми и проекти в „Провадия“ ЕООД – над 

5 години. 

 

3. НЕЛИ ЛУЧКОВА МАКЕДОНСКА-ЦВЕТКОВА - член на екипа на МИГ, адрес: гр. 

София, жк. „Хаджи Димитър”, Бл.135, Вх.Б, ет.6, ап. 36.  

Висше Образование с образователно – квалификационна степен „Магистър „Публични 

финанси – диплома №029121 от УНСС, гр. София, „Бакалавър“ Икономика на туризма, диплома № 

024731, от УНСС, гр. София. 

Професионален стаж: 

1. Експерт „Прилагане на СВОМР“ в МИГ Белово, Септември, Велинград – 04 год. 07 мес.; 

2. Управител на „НиЛ Консулт“ ЕООД – 08 год. 03 мес. 

3. Консултант „Европейски проекти и програми“ в „Обединени български консултанти“ 

ООД – 02 год. 00 мес. 00 дни.  

 

С изброените лица-външни оценители са проведени разговори относно тяхната възможност 

да участват в КППП по процедура № BG06RDNP001-19.503 МИГ Белово, Септември, Велинград 

Мярка 21 „Съхраняване, развитие и валоризиране на местното природно, културно наследство и 

традиции“ съобразно ангажиментите, които могат да поемат. Оценителите принципно са 

потвърдили съгласие за участие в КППП. 

Въз основа на представената информация УС приема че, квалификацията и професионалния 

опит, на които трябва да отговарят външните експерти-оценители и служители на МИГ, участващи 

в КППП по процедура № BG06RDNP001-19.503 МИГ Белово, Септември, Велинград Мярка 21 

„Съхраняване, развитие и валоризиране на местното природно, културно наследство и традиции“ 

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 са посочени в Заповедта за сформиране на комисия. 

УС утвърждава поименно следните външни оценители и служители на МИГ в КППП: 

1. Юлия Николаева Асенова 

2. Нели Лучкова Македонска-Цветкова 

3. Красимира Красимирова Боюклиева-Кубинска – резервен член в КППП 

 

ГЛАСУВАНЕ: 

Общ брой 

членове на 

УС 

Гласували 

членове на 

УС 

„За“ „Против“ „Въздържали се“ 

9 8 8 0 0 
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ЕВРОПЕЙСКИ ЗЕМЕДЕЛСКИ ФОНД ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ 

 

Сдружение „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  

Съгласно минималните изисквания за сформиране на КППП не по-малко от 1/3 от членовете 

на  КППП с право на глас са членове на колективния върховен орган на МИГ – Общо събрание. 

В тази връзка УС разисква следните подходящи за включване в КППП предложения като 

членове на КППП с право на глас: 

1. МАРИЯ ВАСИЛЕВА ПЕНИНА, член на колективния върховен орган на МИГ, с висше 

образование, образователно-квалификационна степен „магистър“, професионална квалификация 

„Европейски експерт по земеделие и селски райони“ и притежаваща опит в оценката на проектни 

предложения през програмен период 2007-2013. Висше Образование с образователно – 

квалификационна степен „Магистър“, специалност „Европейски експерт по земеделие и селски 

райони“, диплома № 2861/2014г., серия АУ – 2014“ от Аграрен университет, град Пловдив.  

Професионален стаж: Технически асистент в МИГ – 03 год. 10 мес. 00 дни; 

 

2. НИКОЛИНА ХРИСТОВА ДЕЧЕВА - член на екипа на МИГ, адрес: гр. Велинград, ул. 

„Банска“ №11, тел. 0887/618 964.  

Висше образование, образователно квалификационна-степен „магистър“, професионална 

квалификация: „Икономическа социология“, диплома № 000168/2005г. от УНСС, град София; 

„Европейски експерт по земеделие и селски райони“, диплома № 002462/2014г. от Аграрен 

университет, град Пловдив; „Финанси и банково дело“, диплома № 017481/2014г. от Висше 

училище по агробизнес и развитие на регионите, град Пловдив. 

Професионален стаж – Експерт прилагане на Стратегия на МИГ – 8 години. 

 

УС на МИГ приема че, квалификацията и професионалния опит, на които трябва да 

отговарят оценителите с право на глас, които са членове на колективния върховен орган на МИГ, 

участващи в КППП по процедура № BG06RDNP001-19.503 МИГ Белово, Септември, Велинград 

Мярка 21 „Съхраняване, развитие и валоризиране на местното природно, културно наследство и 

традиции“ са в съответствие със задачите, които следва да изпълняват като оценители съгласно 

правилата за работа на КППП по процедурата и които се посочват в Заповедта за сформиране на 

комисия. 

УС на МИГ определя Мария Василева Пенина като оценител и Николина Христова Дечева 

като резервен оценител в КППП. 

 

ГЛАСУВАНЕ: 

Общ брой 

членове на 

УС 

Гласували 

членове на 

УС 

„За“ „Против“ „Въздържали се“ 

9 8 8 0 0 

 

Относно останалите членове на комисията – председател и секретар, УС разисква следните 

подходящи за включване в КППП предложения: 

1. АЛЕКСАНДЪР ДИМИТРОВ МИНОВ - член на екипа на МИГ, адрес: гр. Белово, ул. „Св. 

Климент Охридски“ № 87, тел. 0893 946 401. 
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ЕВРОПЕЙСКИ ЗЕМЕДЕЛСКИ ФОНД ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ 

 

Сдружение „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  

Висше Образование с образователно – квалификационна степен „Магистър“, специалност 

„Счетоводство и контрол“, диплома № 56581/29.11.2005г., серия СА – 2005 от Стопанска академия 

„Д. А. Ценов“, град Свищов. 

Професионален стаж: Експерт МИГ – 3 години; 

Счетоводител в ЕТ „Ал. Минов – Д. Минов“ – 11 год. 04 мес. 

 

2. 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. 

 

3. ПАВЛИНА ДИМИТРОВА ВАРЕВА - член на екипа на МИГ, адрес: гр. Белово, ул. 

„Родопи“ №1А, тел. 0898/715 732.  

Висше образование, образователно квалификационна-степен „магистър“, професионална 

квалификация: „Счетоводство и одит“, диплома № 0998/04.2016г. от Висше училище по 

агробизнес и развитие на регионите, град Пловдив; бакалавър „Публична администрация“, 

диплома № 0701312375/2007г. от Бургаски свободен университет, град Бургас. 

Професионален стаж – Счетоводител на МИГ – 8 години. 

 

УС на МИГ приема, че квалификацията и професионалния опит на посочените лица 

отговаря на функцията, която ще изпълняват в КППП. Лицата имат висше образование, 

професионален опит и опит в административни дейности. 

УС на МИГ приема че, квалификацията и професионалния опит, на Председателя и 

Секретаря на КППП по процедура № BG06RDNP001-19.503 МИГ Белово, Септември, Велинград 

Мярка 21 „Съхраняване, развитие и валоризиране на местното природно, културно наследство и 

традиции“  са в съответствие със задачите, които следва да изпълняват съгласно правилата за 

работа на КППП по процедурата и които се посочват в Заповедта за сформиране на комисия. 

УС утвърждава поименно следните председател и секретар в КППП:  

1. Александър Димитров Минов – председател  

2. Христина Йорданова Пипонкова – секретар  

3. Павлина Димитрова Варева– резервен член 

 

ГЛАСУВАНЕ: 

Общ брой 

членове на 

УС 

Гласували 

членове на 

УС 

„За“ „Против“ „Въздържали се“ 

9 8 8 0 0 
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ЕВРОПЕЙСКИ ЗЕМЕДЕЛСКИ ФОНД ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ 

 

Сдружение „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  

По точка 2 от дневния ред, УС реши да назначи Комисия за подбор на проектни 

предложения по процедура № BG06RDNP001-19.503 МИГ Белово, Септември, Велинград 

Мярка 21 „Съхраняване, развитие и валоризиране на местното природно, културно 

наследство и традиции“, финансирана от ПРСР 2014-2020г. от стратегията за водено от 

общностите местно развитие на МИГ Белово, Септември, Велинград, в следния състав: 

 

1. Председател – АЛЕКСАНДЪР ДИМИТРОВ МИНОВ - член на екипа на МИГ, адрес: 

гр. Белово, ул. „Св. Климент Охридски“ № 87, тел. 0893 946 401. 

Висше Образование с образователно – квалификационна степен „Магистър“, специалност 

„Счетоводство и контрол“, диплома № 56581/29.11.2005г., серия СА – 2005 от Стопанска академия 

„Д. А. Ценов“, град Свищов. 

Професионален стаж: Експерт МИГ – 3 години; 

Счетоводител в ЕТ „Ал. Минов – Д. Минов“ – 11 год. 04 мес. 

 

2. Секретар - 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. 

 

Членове на КППП с право на глас: 

1. МАРИЯ ВАСИЛЕВА ПЕНИНА – външен експерт оценител, адрес: гр. Белово, ул. 

„Орфей“ № 8, тел. 0889/572 521, член на колективния върховен орган на МИГ „Белово, Септември, 

Велинград“.  

Висше Образование с образователно – квалификационна степен „Магистър“, специалност 

„Европейски експерт по земеделие и селски райони“, диплома № 2861/2014г., серия АУ – 2014“ от 

Аграрен университет, град Пловдив. 

Професионален стаж: Технически асистент в МИГ – 03 год. 10 мес. 00 дни; 

 

2. ЮЛИЯ НИКОЛАЕВА АСЕНОВА – външен експерт оценител, адрес: гр. София, бул. 

„Евлоги и Христо Георгиеви“ № 173, ет. 2, тел. 0878/747 366, включена в списък на одобрените 

външни оценители към стратегията за ВОМР  на МИГ „Белово, Септември, Велинград“. 

Висше образование с образователно – квалификационна степен „Магистър“, специалност 

„Биомеханика“, инженер Биомеханика, диплома № 300309/1997г. от НУ „Неофит Рилски“, град 

Благоевград. 

Професионален стаж: експерт международни програми и проекти в „Провадия“ ЕООД – над 

5 години. 
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E-mail: migvsb@abv.bg, web: www.migbsv.com  

3. НЕЛИ ЛУЧКОВА МАКЕДОНСКА-ЦВЕТКОВА - член на екипа на МИГ, адрес: гр. 

София, жк. „Хаджи Димитър”, Бл.135, Вх.Б, ет.6, ап. 36.  

Висше Образование с образователно – квалификационна степен „Магистър „Публични 

финанси – диплома №029121 от УНСС, гр. София, „Бакалавър“ Икономика на туризма, диплома № 

024731, от УНСС, гр. София. 

Професионален стаж: 

1. Експерт „Прилагане на СВОМР“ в МИГ Белово, Септември, Велинград – 04 год. 07 мес.; 

2. Управител на „НиЛ Консулт“ ЕООД – 08 год. 03 мес. 

3. Консултант „Европейски проекти и програми“ в „Обединени български консултанти“ 

ООД – 02 год. 00 мес. 00 дни. 

  

II. РЕЗЕРВНИ ЧЛЕНОВЕ НА КППП: 

1. ПАВЛИНА ДИМИТРОВА ВАРЕВА - член на екипа на МИГ, адрес: гр. Белово, ул. 

„Родопи“ №1А, тел. 0898/715 732, член на колективния върховен орган на МИГ „Белово, 

Септември, Велинград“. 

Висше образование, образователно квалификационна-степен „магистър“, професионална 

квалификация: „Счетоводство и одит“, диплома № 0998/04.2016г. от Висше училище по 

агробизнес и развитие на регионите, град Пловдив; бакалавър „Публична администрация“, 

диплома № 0701312375/2007г. от Бургаски свободен университет, град Бургас. 

Професионален стаж – Счетоводител на МИГ – 8 години. 

 

2. НИКОЛИНА ХРИСТОВА ДЕЧЕВА - член на екипа на МИГ, без право на глас, адрес: гр. 

Велинград, ул. „Банска“ №11, тел. 0887/618 964, член на колективния върховен орган на МИГ 

„Белово, Септември, Велинград“. 

Висше образование, образователно квалификационна-степен „магистър“, професионална 

квалификация: „Икономическа социология“, диплома № 000168/2005г. от УНСС, град София; 

„Европейски експерт по земеделие и селски райони“, диплома № 002462/2014г. от Аграрен 

университет, град Пловдив; „Финанси и банково дело“, диплома № 017481/2014г. от Висше 

училище по агробизнес и развитие на регионите, град Пловдив. 

Професионален стаж – Експерт прилагане на Стратегия на МИГ – 10 години.  

  

3. КРАСИМИРА КРАСИМИРОВА БОЮКЛИЕВА-КУБИНСКА – външен експерт-

оценител; включен в списък на одобрените външни оценители към стратегията за ВОМР  на МИГ 

„Белово, Септември, Велинград“ и с богат опит в оценяването на проекти на МИГ през програмен 

период 2013-2017г. 

Висше Образование с образователно – квалификационна степен „Магистър“, специалност 

„Макроикономика“, специализация „Финансов мениджмънт“ диплома № 005955/2002г., от ПУ 

„Паисий Хилендарски“, град Пловдив. 

Професионален стаж:  работа по проекти в община Рудозем – 2 год. 10 мес. 00 дни; 

    Гл.експерт ПЗОП в Община Рудозем – 17 год. 
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   III. ВЪНШНИ НАБЛЮДАТЕЛИ  

От МИГ Белово, Септември, Велинград е отправена покана за включване на наблюдатели с 

писмо с изх.№ 842/18.10.2022г. до УО на ПРСР.  

ВЪНШНИ НАБЛЮДАТЕЛИ без право на глас не са определени от УО. 

 

  В съответствие с правилата за работа на КППП в процеса на оценка всеки член от Комисията 

има следните задължения и роля в оценителния процес: 

Александър Димитров Минов – Председател/Администратор Оценителна сесия  

– ръководи организационно и методически работата й, координира процеса на оценка в 

съответствие с процедурите, предвидени в ЗУСЕСИФ, ПМС 161 от 4 юли 2016г., Указанията на 

УО на ПРСР и осигурява безпристрастност на процеса; 

- отговаря за процеса на извършване на оценката на постъпилите проектни предложения в 

установения срок; 

- отговаря за разпределянето на проектните предложения в ИСУН 2020 на всички членове 

на КППП; 

- отговаря за комуникацията с кандидатите по процедурата – изпращане на искания за 

допълнителна и пояснителна информация, определяне на срокове за нейното представяне от 

кандидатите и присъединяване на получената информация към съответното проектно 

предложение; 

- отговаря за изготвянето на оценителния доклад и следи за изрядността на доклада и 

полагането на подписи от всички членове на КППП; 

- подписва оценителния доклад от работата на КППП. 

Право на достъп по модули в ИСУН 2020: 

- Оперативна карта: четене 

- Процедури: четене 

- Проектни предложения: четене 

- Оценителна сесия по процедура: администриране 

 

Христина Йорданова Пипонкова – 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: четене 

- Проектни предложения: четене 

- Оценителна сесия по процедура: администриране 
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Членове с право на глас: 

Мария Пенина – член на комисията с право на глас/ Оценител 

Юлия Николаева Асенова – член на комисията с право на глас/Оценител 

Нели Македонска-Цветкова – член на комисията с право на глас/Оценител 

– оценка и класиране на подадените по процедурата проектни предложения; извършване на 

оценка на административното съответствие и допустимостта и техническа и финансова оценка. 

Участието в отделните етапи на оценка се определя автоматично на случаен принцип в системата 

ИСУН 2020. При възникнала необходимост разпределението на проектни предложения може да 

бъде извършвано и индивидуално при ясно формулиране и обосноваване на причината за това. 

- участват в заседанията на КППП; 

- участват в изготвянето на оценителния доклад; 

- подписват оценителния доклад от работата на КППП. 

Право на достъп по модули в ИСУН 2020: 

- Оперативна карта: четене 

- Процедури: четене 

- Проектни предложения: четене 

   - Оценителна сесия по процедура: оценяване 

 

   УС определя срок за работа на КППП 30 /тридесет/ работни дни от крайния срок на 

приема.  

Краен срок за подаване на проектни предложения – 30.11.2022г. 

Краен срок за приключване работа на КППП: 17.01.2023г. 

 

   В процеса на работа на КППП при необходимост от извършване на посещение на 

място, същото да бъде извършено от членовете на екипа на МИГ, като бъдат изготвени 

протоколи и снимки от посещението на място. Изготвените протоколи и снимков материал 

да бъдат предоставени на всички членове на КППП, извършващи оценка на 

административното съответствие и допустимостта на проектните предложения. 

 

УС Определя възнаграждение на членовете на комисията, както следва: 

1. Секретар на комисията – 100,00 лева на ден; 

2. Членове на комисията – външни експерти оценители – 150,00 лева на оценен проект /75,00 лева 

за оценка на АСД, 75,00 лева за ТФО/; 

3. Членовете на екипа на МИГ – без заплащане. 

 

УС възлага на Председателя на УС – Елена Канлиева да издаде Заповед за назначаване на 

КППП по процедура № BG06RDNP001-19.503 МИГ Белово, Септември, Велинград Мярка 21 

„Съхраняване, развитие и валоризиране на местното природно, културно наследство и традиции“, 

финансирана от ПРСР 2014-2020г. от стратегията за водено от общностите местно развитие на 

МИГ Белово, Септември, Велинград, в посоченият състав и правомощия. 

mailto:migvsb@abv.bg
http://www.migbsv.com/


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
 

 

ЕВРОПЕЙСКИ ЗЕМЕДЕЛСКИ ФОНД ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ 

 

Сдружение „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  

 

ГЛАСУВАНЕ: 

Общ брой 

членове на 

УС 

Гласували 

членове на 

УС 

„За“ „Против“ „Въздържали се“ 

9 8 8 0 0 

 

По т.3 от дневния ред, г-жа Мария Тодорова – Митова – Изпълнителен директор на МИГ 

запозна членовете на УС със задължението на МИГ съгласно чл.62, т.3 от Наредба №22 от 14 

декември 2015г. за прилагане на подмярка 19.2 „Прилагане на операции в рамките на стратегии за 

водено от общностите местно развитие“ на мярка 19 „Водено от общностите местно развитие“ от 

Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020г. да одобри и публикува на 

електронната страница на МИГ индикативна годишна работна програма за приемите по 

съответните мерки от стратегията за ВОМР за следващата календарна година. Поради липсата на 

свободен финансов ресурс по мерките от СВОМР за реализиране на приеми, г-жа Тодорова-

Митова отправи предложение за приемане ИГРГ за 2023г. съгласно която не се предвижда 

обявяване на Процедури за подбор на Проектни предложения през 2023-та година, поради 

изпълнение на мерките включени в СВОМР. 

УС взе решение да бъде одобрена ИГРГ 2023г. като не се предвижда обявяване на 

Процедури за подбор на Проектни предложения през 2023-та година, поради изпълнение на 

мерките включени в СВОМР. 

 

ГЛАСУВАНЕ: 

Общ брой 

членове на 

УС 

Гласували 

членове на 

УС 

„За“ „Против“ „Въздържали се“ 

9 8 8 0 0 

 

След изчерпване на дневния ред заседанието бе закрито.                          

 Протоколчик: …………/п/…………  

                                         /Диана Николова/       

 

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

                /Елена Канлиева/  
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Участвали в заседанието членове на УС: 

 

1. Елена Канлиева ......................../п/......................... 

2. Иван Пещерски ......................... /п/........................ 

3. Христина Тодорина ................... /п/....................... 

4. Десислава Трендафилова ........... /п/...................... 

5. Иванка Гаджева .......................... /п/...................... 

6. Емил Терзийски .......................... /п/...................... 

7. Вера Савова ............................... /п/........................ 

8. Красимира Кьосева ................... /п/........................ 

п – Заличена информация по ЗЗЛД 
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РЕШЕНИЕ 

  

№ 298/02.12.2022 г. 

 

Прието на заседание на УС на МИГ, проведено на 02.12.2022г., с Протокол №165 от 

02.12.2022г. 

ОТНОСНО: Обсъждане и вземане на Решение относно 

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 № BG06RDNP001-19.503 МИГ Белово, Септември, 

Велинград Мярка 21 „Съхраняване, развитие и валоризиране на 

местното природно, културно наследство и традиции“, 

финансирана от ПРСР 2014-2020г. от стратегията за водено от 

общностите местно развитие на МИГ Белово, Септември, 

Велинград и наличие на съответствие на квалификацията и 

професионалния им опит с конкретната процедура и със 

задачите, които членовете на КППП следва да изпълняват 

съобразно вида на оценяваните проекти. 

 

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

 

РЕШИ: 

 

1. В КППП по процедура № BG06RDNP001-19.503 МИГ Белово, Септември, Велинград Мярка 

21 „Съхраняване, развитие и валоризиране на местното природно, културно наследство и 

традиции“ да бъдат включени външни експерти-оценители и/или служители на МИГ, които 

притежават диплома за висше образование с образователно-квалификационна степен 

„бакалавър“ или „магистър“ и най-малко 3 години опит в професионална област (в т.ч. 

„Икономика“, „Администрация и управление“, „Туризъм“, „Стопанско управление“, 

„Менинджмънт“, „Социология“) или в оценяването на проекти по програми или оферти по 

процедури за обществени поръчки (опит в оценяването на проекти по ПРСР или 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 
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периода на действие на ПРСР 2007-2013). Председателят на УС на МИГ да издаде Заповед, 

в която да бъдат конкретизирани задълженията на външните експерти-оценители. 

 

 ГЛАСУВАНЕ: 

Общ брой 

членове на 

УС 

Гласували 

членове на 

УС 

„За“ „Против“ „Въздържали се“ 

9 8 8 0 0 

 

Подходящи за включване в КППП предложения като външни експерти-оценители и 

служители на МИГ: 

 

1. КРАСИМИРА КРАСИМИРОВА БОЮКЛИЕВА-КУБИНСКА – външен експерт-

оценител; включен в списък на одобрените външни оценители към стратегията за ВОМР  на МИГ 

„Белово, Септември, Велинград“ и с богат опит в оценяването на проекти на МИГ през програмен 

период 2013-2017г. 

Висше Образование с образователно – квалификационна степен „Магистър“, специалност 

„Макроикономика“, специализация „Финансов мениджмънт“ диплома № 005955/2002г., от ПУ 

„Паисий Хилендарски“, град Пловдив. 

Професионален стаж:  работа по проекти в община Рудозем – 2 год. 10 мес. 00 дни; 

    Гл.експерт ПЗОП в Община Рудозем – 17 год. 

 

2. ЮЛИЯ НИКОЛАЕВА АСЕНОВА – външен експерт оценител, адрес: гр. София, бул. 

„Евлоги и Христо Георгиеви“ № 173, ет. 2, тел. 0878/747 366, включена в списък на одобрените 

външни оценители към стратегията за ВОМР  на МИГ „Белово, Септември, Велинград“. 

Висше образование с образователно – квалификационна степен „Магистър“, специалност 

„Биомеханика“, инженер Биомеханика, диплома № 300309/1997г. от НУ „Неофит Рилски“, град 

Благоевград. 

Професионален стаж: експерт международни програми и проекти в „Провадия“ ЕООД – над 

5 години. 

 

3. НЕЛИ ЛУЧКОВА МАКЕДОНСКА-ЦВЕТКОВА - член на екипа на МИГ, адрес: гр. 

София, жк. „Хаджи Димитър”, Бл.135, Вх.Б, ет.6, ап. 36.  

Висше Образование с образователно – квалификационна степен „Магистър „Публични 

финанси – диплома №029121 от УНСС, гр. София, „Бакалавър“ Икономика на туризма, диплома № 

024731, от УНСС, гр. София. 

Професионален стаж: 

1. Експерт „Прилагане на СВОМР“ в МИГ Белово, Септември, Велинград – 04 год. 07 мес.; 

2. Управител на „НиЛ Консулт“ ЕООД – 08 год. 03 мес. 

3. Консултант „Европейски проекти и програми“ в „Обединени български консултанти“ 

ООД – 02 год. 00 мес. 00 дни.  
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УС утвърждава поименно следните външни оценители и служители на МИГ в КППП: 

1. Юлия Николаева Асенова 

2. Нели Лучкова Македонска-Цветкова 

3. Красимира Красимирова Боюклиева-Кубинска – резервен член в КППП 

 

ГЛАСУВАНЕ: 

Общ брой 

членове на 

УС 

Присъствали 

членове на 

УС 

Гласували 

членове на 

УС 

„За“ „Против“ „Въздържали се“ 

9 8 8 8 0 0 

 

2. Съгласно минималните изисквания за сформиране на КППП не по-малко от 1/3 от членовете 

на  КППП с право на глас са членове на колективния върховен орган на МИГ – Общо 

събрание.  

Подходящи за включване в КППП предложения като членове на КППП с право на глас: 

1. МАРИЯ ВАСИЛЕВА ПЕНИНА, член на колективния върховен орган на МИГ, с висше 

образование, образователно-квалификационна степен „магистър“, професионална квалификация 

„Европейски експерт по земеделие и селски райони“ и притежаваща опит в оценката на проектни 

предложения през програмен период 2007-2013. Висше Образование с образователно – 

квалификационна степен „Магистър“, специалност „Европейски експерт по земеделие и селски 

райони“, диплома № 2861/2014г., серия АУ – 2014“ от Аграрен университет, град Пловдив.  

Професионален стаж: Технически асистент в МИГ – 03 год. 10 мес. 00 дни; 

 

2. НИКОЛИНА ХРИСТОВА ДЕЧЕВА - член на екипа на МИГ, адрес: гр. Велинград, ул. 

„Банска“ №11, тел. 0887/618 964.  

Висше образование, образователно квалификационна-степен „магистър“, професионална 

квалификация: „Икономическа социология“, диплома № 000168/2005г. от УНСС, град София; 

„Европейски експерт по земеделие и селски райони“, диплома № 002462/2014г. от Аграрен 

университет, град Пловдив; „Финанси и банково дело“, диплома № 017481/2014г. от Висше 

училище по агробизнес и развитие на регионите, град Пловдив. 

Професионален стаж – Експерт прилагане на Стратегия на МИГ – 8 години. 

 

УС на МИГ определя Мария Василева Пенина като оценител и Николина Христова Дечева 

като резервен оценител в КППП. 

 

ГЛАСУВАНЕ: 

Общ брой 

членове на 

УС 

Присъствали 

членове на 

УС 

Гласували 

членове на 

УС 

„За“ „Против“ „Въздържали се“ 

9 8 8 8 0 0 
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3. Подходящи за включване в КППП предложения за председател и секретар: 

 

1. АЛЕКСАНДЪР ДИМИТРОВ МИНОВ - член на екипа на МИГ, адрес: гр. Белово, ул. „Св. 

Климент Охридски“ № 87, тел. 0893 946 401. 

Висше Образование с образователно – квалификационна степен „Магистър“, специалност 

„Счетоводство и контрол“, диплома № 56581/29.11.2005г., серия СА – 2005 от Стопанска академия 

„Д. А. Ценов“, град Свищов. 

Професионален стаж: Експерт МИГ – 3 години; 

Счетоводител в ЕТ „Ал. Минов – Д. Минов“ – 11 год. 04 мес. 

 

2. 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. 

 

3. ПАВЛИНА ДИМИТРОВА ВАРЕВА - член на екипа на МИГ, адрес: гр. Белово, ул. 

„Родопи“ №1А, тел. 0898/715 732.  

Висше образование, образователно квалификационна-степен „магистър“, професионална 

квалификация: „Счетоводство и одит“, диплома № 0998/04.2016г. от Висше училище по 

агробизнес и развитие на регионите, град Пловдив; бакалавър „Публична администрация“, 

диплома № 0701312375/2007г. от Бургаски свободен университет, град Бургас. 

Професионален стаж – Счетоводител на МИГ – 8 години. 

 

УС утвърждава поименно следните председател и секретар в КППП:  

1. Александър Димитров Минов – председател  

2. Христина Йорданова Пипонкова – секретар  

3. Павлина Димитрова Варева– резервен член 

ГЛАСУВАНЕ: 

Общ брой 

членове на 

УС 

Присъствали 

членове на 

УС 

Гласували 

членове на 

УС 

„За“ „Против“ „Въздържали се“ 

9 8 8 8 0 0 

 

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

                /Елена Канлиева/  

п – Заличена информация по ЗЗЛД 
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РЕШЕНИЕ 

  

№ 299/02.12.2022 г. 

 

Прието на заседание на УС на МИГ, проведено на 02.12.2022г., с Протокол №165 от 

02.12.2022г. 

ОТНОСНО: Назначаване на Комисия за подбор на 

проектни предложения по процедура № BG06RDNP001-19.503 

МИГ Белово, Септември, Велинград Мярка 21 „Съхраняване, 

развитие и валоризиране на местното природно, културно 

наследство и традиции“, финансирана от ПРСР 2014-2020г. от 

стратегията за водено от общностите местно развитие на МИГ 

Белово, Септември, Велинград. 

 

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

 

РЕШИ: 

 

Назначава Комисия за подбор на проектни предложения по процедура № 

BG06RDNP001-19.503 МИГ Белово, Септември, Велинград Мярка 21 „Съхраняване, развитие 

и валоризиране на местното природно, културно наследство и традиции“, финансирана от 

ПРСР 2014-2020г. от стратегията за водено от общностите местно развитие на МИГ Белово, 

Септември, Велинград, в следния състав: 

 

1. Председател – АЛЕКСАНДЪР ДИМИТРОВ МИНОВ - член на екипа на МИГ, адрес: 

гр. Белово, ул. „Св. Климент Охридски“ № 87, тел. 0893 946 401. 

Висше Образование с образователно – квалификационна степен „Магистър“, специалност 

„Счетоводство и контрол“, диплома № 56581/29.11.2005г., серия СА – 2005 от Стопанска академия 

„Д. А. Ценов“, град Свищов. 

Професионален стаж: Експерт МИГ – 3 години; 

Счетоводител в ЕТ „Ал. Минов – Д. Минов“ – 11 год. 04 мес. 

 

2. Секретар - 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 
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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. 

 

Членове на КППП с право на глас: 

1. МАРИЯ ВАСИЛЕВА ПЕНИНА – външен експерт оценител, адрес: гр. Белово, ул. 

„Орфей“ № 8, тел. 0889/572 521, член на колективния върховен орган на МИГ „Белово, Септември, 

Велинград“.  

Висше Образование с образователно – квалификационна степен „Магистър“, специалност 

„Европейски експерт по земеделие и селски райони“, диплома № 2861/2014г., серия АУ – 2014“ от 

Аграрен университет, град Пловдив. 

Професионален стаж: Технически асистент в МИГ – 03 год. 10 мес. 00 дни; 

 

2. ЮЛИЯ НИКОЛАЕВА АСЕНОВА – външен експерт оценител, адрес: гр. София, бул. 

„Евлоги и Христо Георгиеви“ № 173, ет. 2, тел. 0878/747 366, включена в списък на одобрените 

външни оценители към стратегията за ВОМР  на МИГ „Белово, Септември, Велинград“. 

Висше образование с образователно – квалификационна степен „Магистър“, специалност 

„Биомеханика“, инженер Биомеханика, диплома № 300309/1997г. от НУ „Неофит Рилски“, град 

Благоевград. 

Професионален стаж: експерт международни програми и проекти в „Провадия“ ЕООД – над 

5 години. 

3. НЕЛИ ЛУЧКОВА МАКЕДОНСКА-ЦВЕТКОВА - член на екипа на МИГ, адрес: гр. 

София, жк. „Хаджи Димитър”, Бл.135, Вх.Б, ет.6, ап. 36.  

Висше Образование с образователно – квалификационна степен „Магистър „Публични 

финанси – диплома №029121 от УНСС, гр. София, „Бакалавър“ Икономика на туризма, диплома № 

024731, от УНСС, гр. София. 

Професионален стаж: 

1. Експерт „Прилагане на СВОМР“ в МИГ Белово, Септември, Велинград – 04 год. 07 мес.; 

2. Управител на „НиЛ Консулт“ ЕООД – 08 год. 03 мес. 

3. Консултант „Европейски проекти и програми“ в „Обединени български консултанти“ 

ООД – 02 год. 00 мес. 00 дни. 

  

II. РЕЗЕРВНИ ЧЛЕНОВЕ НА КППП: 

1. ПАВЛИНА ДИМИТРОВА ВАРЕВА - член на екипа на МИГ, адрес: гр. Белово, ул. 

„Родопи“ №1А, тел. 0898/715 732, член на колективния върховен орган на МИГ „Белово, 

Септември, Велинград“. 

Висше образование, образователно квалификационна-степен „магистър“, професионална 

квалификация: „Счетоводство и одит“, диплома № 0998/04.2016г. от Висше училище по 
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агробизнес и развитие на регионите, град Пловдив; бакалавър „Публична администрация“, 

диплома № 0701312375/2007г. от Бургаски свободен университет, град Бургас. 

Професионален стаж – Счетоводител на МИГ – 8 години. 

 

2. НИКОЛИНА ХРИСТОВА ДЕЧЕВА - член на екипа на МИГ, без право на глас, адрес: гр. 

Велинград, ул. „Банска“ №11, тел. 0887/618 964, член на колективния върховен орган на МИГ 

„Белово, Септември, Велинград“. 

Висше образование, образователно квалификационна-степен „магистър“, професионална 

квалификация: „Икономическа социология“, диплома № 000168/2005г. от УНСС, град София; 

„Европейски експерт по земеделие и селски райони“, диплома № 002462/2014г. от Аграрен 

университет, град Пловдив; „Финанси и банково дело“, диплома № 017481/2014г. от Висше 

училище по агробизнес и развитие на регионите, град Пловдив. 

Професионален стаж – Експерт прилагане на Стратегия на МИГ – 10 години.  

  

3. КРАСИМИРА КРАСИМИРОВА БОЮКЛИЕВА-КУБИНСКА – външен експерт-

оценител; включен в списък на одобрените външни оценители към стратегията за ВОМР  на МИГ 

„Белово, Септември, Велинград“ и с богат опит в оценяването на проекти на МИГ през програмен 

период 2013-2017г. 

Висше Образование с образователно – квалификационна степен „Магистър“, специалност 

„Макроикономика“, специализация „Финансов мениджмънт“ диплома № 005955/2002г., от ПУ 

„Паисий Хилендарски“, град Пловдив. 

Професионален стаж:  работа по проекти в община Рудозем – 2 год. 10 мес. 00 дни; 

    Гл.експерт ПЗОП в Община Рудозем – 17 год. 

 

   III. ВЪНШНИ НАБЛЮДАТЕЛИ  

От МИГ Белово, Септември, Велинград е отправена покана за включване на наблюдатели с 

писмо с изх.№ 842/18.10.2022г. до УО на ПРСР.  

ВЪНШНИ НАБЛЮДАТЕЛИ без право на глас не са определени от УО. 

 

  В съответствие с правилата за работа на КППП в процеса на оценка всеки член от Комисията 

има следните задължения и роля в оценителния процес: 

Александър Димитров Минов – Председател/Администратор Оценителна сесия  

– ръководи организационно и методически работата й, координира процеса на оценка в 

съответствие с процедурите, предвидени в ЗУСЕСИФ, ПМС 161 от 4 юли 2016г., Указанията на 

УО на ПРСР и осигурява безпристрастност на процеса; 

- отговаря за процеса на извършване на оценката на постъпилите проектни предложения в 

установения срок; 

- отговаря за разпределянето на проектните предложения в ИСУН 2020 на всички членове 

на КППП; 

- отговаря за комуникацията с кандидатите по процедурата – изпращане на искания за 

допълнителна и пояснителна информация, определяне на срокове за нейното представяне от 
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кандидатите и присъединяване на получената информация към съответното проектно 

предложение; 

- отговаря за изготвянето на оценителния доклад и следи за изрядността на доклада и 

полагането на подписи от всички членове на КППП; 

- подписва оценителния доклад от работата на КППП. 

Право на достъп по модули в ИСУН 2020: 

- Оперативна карта: четене 

- Процедури: четене 

- Проектни предложения: четене 

- Оценителна сесия по процедура: администриране 

 

Христина Йорданова Пипонкова – 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: четене 

- Проектни предложения: четене 

- Оценителна сесия по процедура: администриране 

 

Членове с право на глас: 

Мария Пенина – член на комисията с право на глас/ Оценител 

Юлия Николаева Асенова – член на комисията с право на глас/Оценител 

Нели Македонска-Цветкова – член на комисията с право на глас/Оценител 

– оценка и класиране на подадените по процедурата проектни предложения; извършване на 

оценка на административното съответствие и допустимостта и техническа и финансова оценка. 

Участието в отделните етапи на оценка се определя автоматично на случаен принцип в системата 

ИСУН 2020. При възникнала необходимост разпределението на проектни предложения може да 

бъде извършвано и индивидуално при ясно формулиране и обосноваване на причината за това. 

- участват в заседанията на КППП; 

- участват в изготвянето на оценителния доклад; 

- подписват оценителния доклад от работата на КППП. 

Право на достъп по модули в ИСУН 2020: 

- Оперативна карта: четене 

- Процедури: четене 

- Проектни предложения: четене 

   - Оценителна сесия по процедура: оценяване 
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   УС определя срок за работа на КППП 30 /тридесет/ работни дни от крайния срок на 

приема.  

Краен срок за подаване на проектни предложения – 30.11.2022г. 

Краен срок за приключване работа на КППП: 17.01.2023г. 

 

   В процеса на работа на КППП при необходимост от извършване на посещение на 

място, същото да бъде извършено от членовете на екипа на МИГ, като бъдат изготвени 

протоколи и снимки от посещението на място. Изготвените протоколи и снимков материал 

да бъдат предоставени на всички членове на КППП, извършващи оценка на 

административното съответствие и допустимостта на проектните предложения. 

 

УС Определя възнаграждение на членовете на комисията, както следва: 

1. Секретар на комисията – 100,00 лева на ден; 

2. Членове на комисията – външни експерти оценители – 150,00 лева на оценен проект /75,00 лева 

за оценка на АСД, 75,00 лева за ТФО/; 

3. Членовете на екипа на МИГ – без заплащане. 

 

УС възлага на Председателя на УС – Елена Канлиева да издаде Заповед за назначаване на 

КППП по процедура № BG06RDNP001-19.503 МИГ Белово, Септември, Велинград Мярка 21 

„Съхраняване, развитие и валоризиране на местното природно, културно наследство и традиции“, 

финансирана от ПРСР 2014-2020г. от стратегията за водено от общностите местно развитие на 

МИГ Белово, Септември, Велинград, в посоченият състав и правомощия. 

 

ГЛАСУВАНЕ: 

Общ брой 

членове на 

УС 

Гласували 

членове на 

УС 

„За“ „Против“ „Въздържали се“ 

9 8 8 0 0 

 

 

 

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

                /Елена Канлиева/  

 

п – Заличена информация по ЗЗЛД 
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http://www.migbsv.com/


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ЕВРОПЕЙСКИ ЗЕМЕДЕЛСКИ ФОНД ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ 

 

Сдружение „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  

РЕШЕНИЕ 

  

№ 300/02.12.2022 г. 

 

Прието на заседание на УС на МИГ, проведено на 02.12.2022г., с Протокол №165 от 

02.12.2022г. 

 

ОТНОСНО: Приемане на ИГРГ за 2023г. 

 

 

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

 

РЕШИ: 

 

Одобрява ИГРГ 2023г. като не се предвижда обявяване на Процедури за подбор на 

Проектни предложения през 2023-та година, поради изпълнение на мерките включени в 

СВОМР. 

 

 

ГЛАСУВАНЕ: 

Общ брой 

членове на 

УС 

Гласували 

членове на 

УС 

„За“ „Против“ „Въздържали се“ 

9 8 8 0 0 

 

 

 

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

                /Елена Канлиева/  

 

п – Заличена информация по ЗЗЛД 

 

mailto:migvsb@abv.bg
http://www.migbsv.com/

