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ПРОТОКОЛ 

ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА УПРАВИТЕЛНИЯ СЪВЕТ, ПРОВЕДЕНО НА 12.12.2019 г. 

Днес, 12.12.2019 година в гр. Aйтос в офиса на СНЦ „МИГ-Айтос” на ул. „Васил Левски“ №2 

се проведе заседание на УС на СНЦ „МИГ-Айтос“. Заседанието е свикано от  Председателя на 
УС Стоян Стоянов с начален час 9:00 ч. и на него присъстват следните членове: Георги 

Евгениев Петров, Десислава Иванова Стоянова, Валентин Стаматов Иванов,  
От общо 7 члена на управителния съвет на заседанието присъстват 5. Налице е необходимия 
кворум за провеждане на заседание и вземане на решения. 
В заседанието на УС участват и представители на екипа на СНЦ „МИГ-Айтос” -  Марийка 
Георгиева, изпълнителен директор (с право на съвещателен глас) и Румен Димитров, експерт 
„Прилагане на СВОМР”. 

Заседанието се председателства от г-н Стоян Стоянов – Председател на УС и протече при 

следния 
ДНЕВЕН РЕД: 

1. Определяне състава на Комисия за подбор на проектни предложения (КППП) по  

процедура за подбор на проектни предложения BG06RDNP001-19.270 МИГ-Айтос–
Мярка 6.4.1 „Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности“ от Стратегията за 
Водено от общностите местно развитие на СНЦ „МИГ-Айтос”. 

 

По точка Първа и единствена от Дневния ред:  „Определяне състава на Комисия за подбор на 
проектни предложения (КППП) по процедура за подбор на проектни предложения 
BG06RDNP001-19.270 МИГ-Айтос–Мярка 6.4.1 „Инвестиции в подкрепа на неземеделски 

дейности“  от Стратегията за Водено от общностите местно развитие на СНЦ „МИГ-Айтос”, ” 

докладва г-н Стоян Стоянов – Председател на УС на МИГ-Айтос. 
 

Председателят на УС на Сдружението представи пред членовете на УС предложение за състава 
на Комисията за подбор на проектни предложения по процедура за подбор на проектни 

предложения BG06RDNP001-19.270 МИГ-Айтос–Мярка 6.4.1 „Инвестиции в подкрепа на 
неземеделски дейност“ и документите, удостоверяващи техните компетенции. 

Предложение за състав на КППП: 

1. Румен Михайлов Димитров e служител на СНЦ „МИГ-Айтос” (експерт „Прилагане на 
СВОМР”), председател без право на глас. 

2.  Тодор Митков Тодоров в качеството му на член на Общото събрание (КВО), физическо 

лице, представител на нестопанския сектор, секретар без право на глас 
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 Членове: 

3. Павлина Савова Йончина  - външен експерт-оценител, избран в съответствие с 
изискванията на  чл.13 от ПМС 162 от 5 юли 2016 г.; 

4. Марияна Янева Саваклиева - външен експерт-оценител, избран в съответствие с 
изискванията на  чл.13 от ПМС 162 от 5 юли 2016 г.; 

5. Николина Христова Дечева – оценител, в качеството й на представител на 

юридическото лице „Вега Прим 18” ЕООД, ЕИК 205132762, член на Общото 

събрание (КВО) на СНЦ „МИГ-Айтос”, стопански сектор (пълномощно Рег.№ 5773 от 
10.12.2019 г.) 
 

 Резервни членове: 

1. Мария Николова Тодорова - външен експерт-оценител, избран в съответствие с 
изискванията на  чл.13 от ПМС 162 от 5 юли 2016 г; 

2. Щерьо Чавдаров Черногоров- външен експерт-оценител, избран в съответствие с 
изискванията на  чл.13 от ПМС 162 от 5 юли 2016 г; 

3. Стефка Маринова Богацевска –  в качеството й на член на Общото събрание (КВО) на 
СНЦ „МИГ-Айтос”, нестопански сектор  

 

Председателят на сдружението г-н Стоянов запозна Управителния съвет с квалификацията и 

професионалната компетентност на предложените за членове на КППП по процедура за подбор 

на проектни предложения BG06RDNP001-19.270 МИГ-Айтос - Мярка 6.4.1 „Инвестиции в 
подкрепа на неземеделски дейности“ и представи документи за квалификацията и 

професионалната компетентност, както следва: 
 

1. Предложеният за председател на КППП Румен Михайлов Димитров е експерт 
„Прилагане на СВОМР” в СНЦ „МИГ-Айтос”. Притежава висше образование, степен магистър 

по право, диплома от БСУ, висше образование степен бакалавър, специалност „Публична 
администрация” - диплома от БСУ. Има професионален опит 6 години (административен, 

експертен). 

Доказателства – трудов договор и други съотносими документи се прилагат като самостоятелни 

документи към досието за участие в КППП по процедура BG06RDNP001-19.270 МИГ-Айтос - 
Мярка 6.4.1 „Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности“. 

 

2. Предложеният за секретар на КППП Тодор Митков Тодоров е член на Общото 

събрание (КВО) на СНЦ „МИГ-Айтос“, представител на нестопанския сектор.Притежава висше 
образование, степен магистър, специалност „Инженер-химик“, диплома от ВТУ Проф. д-р Асен 

Златаров. Има 19 години професионален опит като инженер- химик, в сферата на 
производството. Притежава административен опит свързан с организация на ремонтни 
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дейности, изготвяне на материален и енергиен баланс, търговски отчети, екологичен и 

технологичен контрол. 

 Доказателства –  диплома и  други съотносими документи се прилагат като самостоятелни 

документи към досието за участие в КППП по процедура BG06RDNP001-19.270 МИГ-Айтос - 
Мярка 6.4.1 „Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности“. 

 

3. Предложената за член на КППП като външен експерт - оценител с право на глас  
Павлина Савова Йончина е одобрена за външен експерт - оценител след проведен подбор от 
МИГ – Айтос и е избрана в съответствие с изискванията на  чл.13 от ПМС 162 от 5 юли 2016 г. 
Притежава висше образование степен магистър – специалност „Финанси“ и  „Технология на 
металите“. Има 18 години професионален опит и опит като външен експерт-оценител и 

консултант на стратегии и проекти на МИГ по подхода ЛИДЕР по ПРСР в периода 2007-2013, 

ръководител и оценител в проекти, финансирани от други ЕСИФ и донори.  

Доказателства, подкрепящи образованието и професионалния опит се прилагат като 

самостоятелни документи към досието за участие в КППП по процедура BG06RDNP001-19.270 

МИГ-Айтос - Мярка 6.4.1 „Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности“. 

 

4. Предложената за член на КППП като външен експерт - оценител с право на глас 
Марияна Янева Саваклиева  е одобрена за външен експерт - оценител след проведен подбор 
от МИГ – Айтос и е избрана в съответствие с изискванията на  чл.13 от ПМС 162 от 5 юли 2016 

г. Притежава  висше образование – степен магистър „Стопанско управление”, диплома от ВТУ 

Проф. д-р Асен Златаров. Има 15 години професионален  опит и опит в разработване на 
проекти, опит като външен експерт-оценител, участие в комисии за провеждане на обществени 

поръчки. 

Доказателства, подкрепящи образованието и професионалния опит се прилагат като 

самостоятелни документи към досието за участие в КППП по процедура BG06RDNP001-19.270 

МИГ-Айтос - Мярка 6.4.1 „Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности“.  

 

5. Предложената за член на КППП като оценител с право на глас Николина Христова 

Дечева е представител на члена на Общото събрание - юридическото лице „Вега Прим 18” 

ЕООД, ЕИК 205132762. Притежава висше образование, степен магистър „ Финанси и банково 

дело” – диплома от  ВУАРР-Пловдив, степен магистър „ Европейски експерт по земеделие  и 

селски райони” –диплома от АУ –Пловдив , степен бакалавър  - икономист, диплома от  УНСС-

София. Има близо 10 години професионален  опит като експерт по прилагане на Стратегията за 
ВОМР на МИГ Белово-Септември-Велинград (от декември 2016 г- до момента), експерт по 

прилагане на Стратегия за местно развитие на МИГ Белово-Септември-Велинград ( 2011-

2015г), гл. експерт в отдел „Евроинтеграция” на община Велинград. Външен оценител на 
проектни предложения към  „МИГ-Харманли” по ПРСР 2007-2013 и ПРСР2014-2020, външен 

оценител на проектни предложение по ПРСР 2007-2013 към МИГ-Троян  и Априлци, МИГ- 

Костенец 2010, МИГ- Средец и МИГ-Елхово. 

Доказателства, подкрепящи образованието и професионалния опит се прилагат като 

самостоятелни документи към досието за участие в КППП по процедура BG06RDNP001-19.270 

МИГ-Айтос - Мярка 6.4.1 „Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности“. 
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Резервни членове: 

1. Предложената за резервен член на КППП като външен експерт оценител с право на 

глас Мария Николова Тодорова е одобрена за външен експерт оценител след проведен 

подбор от МИГ – Айтос и е избрана в съответствие с изискванията на  чл.13 от ПМС 162 от 5 

юли 2016 г. Има висше образование степен магистър ,специалност „Публична администрация”, 

диплома от ТУ –Варна. Има 19 години професионален опит и опит в разработване, управление 
на проекти и участие в процедури за възлагане на обществени поръчки, участие в  проекти по 

ЕЗФРСР.  

Доказателства, подкрепящи образованието и професионалния опит се прилагат като 

самостоятелни документи към досието за участие в КППП по процедура BG06RDNP001-19.270 

МИГ-Айтос - Мярка 6.4.1 „Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности“. 

 

 

2. Предложеният за резервен член на КППП като външен експерт оценител с право на 

глас Щерьо Чавдаров Черногоров  е одобрен за външен експерт оценител след проведен 

подбор от МИГ – Айтос и е избран в съответствие с изискванията на  чл.13 от ПМС 162 от 5 

юли 2016 г.  Притежава висше образование степен магистър по специалност „Промишлено и 

гражданско строителство“, диплома от УАСГ-София. Има над 20 години управленски и 

експертен опит в разработване и управление на проекти. 

 Доказателства, подкрепящи образованието и професионалния опит се прилагат като 

самостоятелни документи към досието за участие в КППП по процедура BG06RDNP001-19.270 

МИГ-Айтос - Мярка 6.4.1 „Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности“. 

  

  

3. Предложената за резервен член на КППП Стефка Маринова Богацевска, член  

Общото събрание на СНЦ „МИГ-Айтос”, представител на нестопанския сектор.  Притежава 
висше образование, степен магистър, специалност „ Педагогика със специализация логопедия“ 

Има 38 години професионален опит в секторите образование и социални дейности.Работила е 
като директор на училище, логопед, ресурсен учител на деца със специални потребности. 

Участвала е в изпълнение на проект „ Включващо обучение“.  

Доказателства, подкрепящи образованието и професионалния опит се прилагат като 

самостоятелни документи към досието за участие в КППП по процедура BG06RDNP001-19.270 

МИГ-Айтос - Мярка 6.4.1 „Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности“. 

 

Г-н Стоянов информира членовете на УС, че за участие в състава на комисията могат да бъдат 
включени като наблюдатели без право на глас представители на УО на ПРСР. Наблюдателите 
съблюдават оценителния процес с цел гарантиране на законосъобразно и правилно провеждане 
на процедурите за подбор на проекти във връзка със спазване на разпоредбите на ПМС № 

161/2016, ЗУСЕСИФ и правила за работа. МИГ-Айтос е изпратил писмо до УО на ПРСР с изх. 

№ 174 от 20.11.2019 г. за включване на наблюдатели в конкретната процедура, но УО е 
отговорил, че такива няма да бъдат определени.  
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Председателят на УС обърна внимание на факта, че квалификацията и професионалната 
компетентност на предложените членове на КППП отговарят на нормативните изисквания – 

Наредба № 22/2015 на МЗХГ, Минималните изисквания към реда за оценка  на проектни 

предложения към стратегията за ВОМР (разработени на основание чл. 41, ал. 2 от  ПМС 161 от 
4 юли 2016), Указанията за прием на проекти, подавани по стратегиите за Водено от 
общностите местно развитие по подмярка 19.2 от ПРСР 2014-2020 г., както и на изискванията 
на чл.16 на ПМС 162 от 5.07.2016 г. 
След запознаване с представените документи и  проведените разисквания  по т.1 от Дневния 
ред Управителният съвет с  5  гласа „за” и без „против” и „въздържал се”   

РЕШИ: 

На основание чл. 36, т.15 от Устава на МИГ-Айтос, чл.44, ал.1 от Постановление 161 от 4 юли 

2016г. за определяне на правила за координация между управляващите органи на програмите и 

местните инициативни групи, и местните инициативни рибарски групи, във връзка с 
изпълнението на подхода "Водено от общностите местно развитие" за периода 2014 - 2020г., 
чл.45 от Наредба 22/14.12.2015г за прилагане на мярка 19.2 „Прилагане на операции в рамките 
на СВОМР“на мярка 19 “Водено от общностите местно развитие“от ПРСР 2014-2020 г., 
„Правила за провеждане на процедури за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ и ред 

за оценка на проектни предложения по мерки, финансирани от ПРСР и  ЕЗФРСР чрез  СВОМР 

на МИГ-Айтос“ и  Условията за кандидатстване по приключила процедура за подбор на 
проектни предложения BG06RDNP001-19.270 МИГ-Айтос–Мярка 6.4.1 „Инвестиции в 
подкрепа на неземеделски дейности”. 

I. Определя следния състав на Комисията за подбор на проектни предложения  по 

процедура за подбор на проектни предложения BG06RDNP001-19.270 МИГ-Айтос–Мярка 6.4.1 

„Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности” от Стратегията за Водено от общностите 
местно развитие на СНЦ „МИГ-Айтос”: 

 Членове без право на глас: 

1. Румен Михайлов Димитров, в качеството му на служител  на СНЦ „МИГ-Айтос”, 

заемащ длъжността експерт „Прилагане на СВОМР”, председател, без право на глас; 

2. Тодор Митков Тодоров, в качеството му на член на Общото събрание (КВО) на СНЦ 

„МИГ-Айтос”, представител на нестопанския сектор, секретар, без право на глас. 
 

 Членове с право на глас: 
 

3. Павлина Савова Йончина  - външен експерт-оценител, избран в съответствие с 
изискванията на  чл.13 от ПМС 162 от 5 юли 2016 г.; 

4. Марияна Янева Саваклиева -  външен експерт-оценител, избран в съответствие с 
изискванията на  чл.13 от ПМС 162 от 5 юли 2016 г.; 



                                 

 

ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ 
 

 

 
 

 

 

ЕВРОПЕЙСКИЯТ ЗЕМЕДЕЛСКИ ФОНД ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ- 

ЕВРОПА ИНВЕСТИРА В СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ 

СНЦ „МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА – АЙТОС” 
 

Споразумение за изпълнение на Р № РД 50-146/ 21.10.2016 

п.к. 8500 град Айтос, община Айтос, област Бургас, ул.” Васил Левски ” № 2 

моб.тел. +359 886 881 212 ; e-mail: mig_aytos@abv.bg 
 

5. Николина Христова Дечева – оценител,  в качеството й на представител на 
юридическото лице „Вега Прим 18” ЕООД, ЕИК 205132762, член на Общото 

събрание на СНЦ „МИГ-Айтос” 

 Резервни членове: 

1. Мария Николова Тодорова -  външен експерт-оценител, избран в съответствие с 
изискванията на  чл.13 от ПМС 162 от 5 юли 2016 г; 
2. Щерьо Чавдаров Черногоров - външен експерт-оценител, избран в съответствие с 
изискванията на  чл.13 от ПМС 162 от 5 юли 2016 г; 
3. Стефка Маринова Богацевска – в качеството й на член на  Общото събрание  на СНЦ 

„МИГ-Айтос”, представител на нестопански сектор. 

II. На основание на представените документи за квалификация и опит удостоверява, че 
одобреният състав на КППП по процедура BG06RDNP001-19.270 отговаря на 

нормативните изисквания относно съответствие на квалификацията и професионалната 

компетентност на председателя, секретаря, членовете на КППП, със съответните задачи и 

функции и на изискванията на чл.16 ал.1 от ПМС 162 от 5.07.2016 г.  

III. Възлага на Председателя на УС на МИГ-Айтос да назначи със своя заповед определената 

от УС Комисия за подбор на проектни предложения, като дефинира задълженията, 
отговорностите и правата на достъп до ИСУН 2020 за всеки член на КППП в съответствие с 
Правила за провеждане на процедури за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ и ред 

за оценка на проектни предложения по мерки, финансирани от ПРСР 2014-2020 и ЕЗФРСР чрез 
СВОМР на МИГ – Айтос. В заповедта да бъдат определени срока за извършване на оценката и 

възнаграждението на членовете на КППП.  

 

Поради изчерпване на дневния ред заседанието на УС на СНЦ „МИГ-Айтос” беше закрито от  
г-н Стоянов в 10:00 часа. 

 

УПРАВИТЕЛЕН СЪВЕТ: 

 

 

1……………………………………      2…………………………………….     3…………………………………. 

 

(Георги Петров)                                    (Десислава Стоянова)                                (Валентин Иванов) 
 

 

4……………………………………            5………………………………… 

(Пламен Димов)                                       (Стоян Стоянов 
 

 

Подписите са заличени на основание Закона за защита на личните данни 
 

 

 


