
 

 

ПРОТОКОЛ №9/02.08.2021 г. 

от заседание на Управителния съвет 

на Сдружение с нестопанска цел „Местна инициативна група-Разлог”, 

със седалище и адрес на управление: гр. Разлог, ул. „Стефан Стамболов” №1  

 

Днес, 02.02.2021 год., в 12:00 часа, в офиса на СНЦ „Местна инициативна група - Разлог” 

/МИГ-Разлог/, се проведе заседание на Управителния съвет на СНЦ „МИГ - Разлог” /МИГ-

Разлог/, на което присъстваха следните редовно поканени и уведомени за дневния ред 

членове: 

1. Надка Кротева, представляваща „Дешка” ЕООД – член на УС;  

2. Христо Елчинов, представляващ ЕТ „РИКО-1-Христо Елчинов” – член на УС; 

3. Васил Михайлов – член на УС. 

На заседанието присъстваха и нечленове: Венета Нанева – изпълнителен директор, 

Мария Манушкина – експерт СВОМР и Галина Калушкова – технически асистент. 

Зам.-председателят на Сдружението – г-н Васил Михайлов откри заседанието, 

констатира наличието на кворум – от 5 редовно поканени, присъстват 3, и уведоми 

присъстващите за дневния ред. Не постъпи предложение за неговата промяна. 

Управителният съвет единодушно взе следното 

 

РЕШЕНИЕ №1 

Заседанието да премине при следния дневен ред: 

1. Вземане на решение за определяне  на структурата, длъжностния и поименен състав 

на КППП във връзка с процедура за подбор на проектни предложения за предоставяне на 

безвъзмездна финансова помощ № BG06RDNP001-19.502-S1 по мярка 7.5 „Инвестиции за 

публично ползване в инфраструктура за отдих, туристическа инфраструктура”, първи прием. 

 

По т. 1 от дневния ред: 

Изпълнителният директор съобщи на присъстващите, че до крайния срок – 30 юни 2021 

г., удължен с Решение №2 по Протокол № 08/28.06.2021 г. от заседание на Управителния 

съвет на СНЦ „МИГ-Разлог” до 01 август 2021 г. по процедура за подбор на проектни 

предложения за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № BG06RDNP001-19.502 

по мярка 7.5 от Стратегия за ВОМР на МИГ-Разлог в ИСУН 2020 са регистрирани две 

проектни предложения, както следва: 

№ Име на кандидата Име на проекта Дата на 

постъпване 

1. ОБЩИНА РАЗЛОГ РЕКОНСТРУКЦИЯ И РЕМОНТ НА „ПАНОРАМНА 

АЛЕЯ „СТЪПАЛАТА”, МЕСТНОСТТА „ГОЛАК”, 

ЗЕМЛИЩЕТО НА ГРАД РАЗЛОГ 

30.07.2021 г. 

2. СНЦ „ДЕСТИНАЦИЯ РАЗЛОГ” РЕМОНТ, ЗАКУПУВАНЕ НА ОБОРУДВАНЕ И 

ОБЗАВЕЖДАНЕ НА ТУРИСТИЧЕСКИ 

ИНФОРМАЦИОНЕН ЦЕНТЪР-РАЗЛОГ” 

01.08.2021 г. 

 

Във връзка с изпълнението на  чл. 22, ал. 2 от 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 територията на МИГ-

Разлог и чл.44, ал.1 от ПМС 161/04.07.2016г., председателят на УС или друго лице, 

притежаващо същия обем на представителна власт, назначава със заповед КППП. В 

заповедта се определят структурата, длъжностния и поименен състав на КППП, 

задълженията и правата на достъп до ИСУН 2020 за всеки член на комисията.  



 

 

Разгледан бе Списък с външни експерти-оценители на проектни предложения към 

СВОМР, изготвен след проведена Процедура за подбор. Разгледани бяха и постъпилите 

заявления от членове на върховния колективен орган на МИГ за включване в КППП. 

Обсъдено бе съответствието между квалификацията, професионалния опит и опита в оценка 

на проекти на одобрените експерти и членове на ОС на МИГ, след което бе направен подбор 

на оценители с право на глас и резервни оценители, чиито квалификация и опит съответстват 

на конкретната процедура.  

Управителният съвет единодушно взе 

РЕШЕНИЕ №2 

Определя Комисия за подбор на проектни предложения в следния структурен и 

поименен състав: 

ЧЛЕНОВЕ БЕЗ ПРАВО НА ГЛАС: 

Мария Манушкина 

Длъжност: Председател на КППП, без право на глас, служител на МИГ-Разлог-експерт 

СВОМР.   

Права на достъп до ИСУН 2020: оценяване; роля в оценителния процес – администратор на 

оценителна сесия.  

Квалификация - филолог/бакалавър „Английска филология” и магистър „Стопанско 

управление/Управление на европейски проекти”. 

Опит като „Експерт по прилагане на Стратегия” по подхода ЛИДЕР и ВОМР  от 2012 г. 

досега, вкл. опит в оценка на проектни предложения по ПРСР за периода 2007-2013 и ПРСР 

за периода 2014-2020 година. 

Опит от участие като председател в КППП по проведени до настоящия момент процедури за 

прием на проектни предложения по СВОМР на МИГ-Разлог по ПРСР за периода 2014-2020 

година. 

Галина Калушкова 

Длъжност: Секретар на КППП, без право на глас, служител на СНЦ „МИГ-Разлог” – 

технически сътрудник.   

Права на достъп до ИСУН 2020: с права на достъп до ИСУН 2020: оценяване; роля в 

оценителния процес – администратор на оценителна сесия. 

Квалификация – педагог/бакалавър „Педагогика на обучението по техника и технологии”/ и 

магистър „Стопанско управление/Управление на европейски проекти”. 

Опит като „Административен сътрудник по прилагане на Стратегия” по подхода ЛИДЕР и 

ВОМР  от 2012 г. досега, вкл. опит в оценка на проектни предложения по ПРСР за периода 

2007-2013 и ПРСР за периода 2014-2020 година. 

Опит от участие като секретар в КППП по проведени до настоящия момент процедури за 

прием на проектни предложения по СВОМР на МИГ-Разлог по ПРСР за периода 2014-2020 

година. 

ЧЛЕНОВЕ С ПРАВО НА ГЛАС 

1. Надя Грудева 

Длъжност: Външен оценител от списъка на МИГ, след проведена процедура за подбор на 

външни експерти – оценители на проектни предложения.   

Права на достъп до ИСУН 2020: оценяване; роля в оценителния процес – оценител. 

Квалификация – архитект/Магистър; юрист/Магистър право; 

Опит - Финасов и икономически анализ, оценка на проектни предложения по ПРСР 2007-

2013, опит в управление на проекти по ОП „Регионално развитие” 2007-2013 г., опит в 

изготвянето и реализацията на проекти по програма САПАРД.  



 

 

Мотивите и основанията на Управителния съвет на СНЦ „МИГ-Разлог”, за включването на 

Надя Грудева като оценител с право на глас в Комисията за подбор на проектни 

предложения за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по процедура № 

BG06RDNP001-19.502, са следните:   

1/ Отговаря на изискването за образование - има завършено висше образование, 

образователно-квалификационна степен „Магистър”, област „Социални, стопански и 

правни науки” и „Технически науки”. 

2/  Притежава солиден опит в оценка на проектни предложения по ПРСР като външен 

експерт-оценител по Стратегии за местно развитие на МИГ в периода 2012-2014 г. и в 

настоящия период; 

3/ Притежава опит в разработване и управление на проекти по програма САПАРД, в 

т.ч. с дружеството си „НИЦИДО” ЕООД; 

4/ Притежава опит в управление на проекти по ОП „Регионално развитие” 2007-2013 г. 
 

2. Петя Георгиева 

Длъжност: Външен оценител от списъка на МИГ, след проведена процедура за подбор на 

външни експерти – оценители на проектни предложения.   

Права на достъп до ИСУН 2020: оценяване; роля в оценителния процес – оценител. 

Квалификация – инженер/магистър Промишлена електроника; 

Опит - Разработване и управление на проекти, оценка на проекти по ПРСР 2007-2013 и 

ПРСР 2014-2020 към МИГ. 

Мотивите и основанията на Управителния съвет на СНЦ „МИГ-Разлог”, за включването на 

Петя Георгиева като оценител с право на глас в Комисията за подбор на проектни 

предложения за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по процедура 

№BG06RDNP001-19.502, са следните:   

1/ Отговаря на изискването за образование - има завършено висше образование, 

образователно-квалификационна степен „Магистър”, област „Технически науки”, 

специалност „Промишлена електроника”; 

2/  Притежава солиден опит в оценка на проектни предложения по ПРСР/стратегии за местно 

развитие като външен оценител през програмен период 2007-2013 г. в над 10 Местни 

инициативни групи  /представени договори за външен оценител, обхващащи периода 2009-

2014 г./; 

3/ Притежава опит в разработване и управление на проекти /представени договори за 

изготвяне на проектни предложения по ПРСР/. 

 

3. Георги Фарфаров 

Длъжност: Оценител - член на Колективния върховен орган (Общото събрание) на МИГ-

Разлог, представител на „Нестопанския сектор” 

Права на достъп до ИСУН 2020: оценяване; роля в оценителния процес – оценител. 

Квалификация – икономист/Счетоводство и контрол 

Мотивите и основанията на Управителния съвет на СНЦ „МИГ-Разлог”, за включването на 

Георги Фарфаров като оценител с право на глас в Комисията за подбор на проектни 

предложения за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по процедура 

№BG06RDNP001-19.502, са следните:   

1/ Отговаря на изискването за образование - има завършено висше образование, 

образователно-квалификационна степен „Магистър”, професионална квалификация 

„Магистър по икономика”, специалност „Счетоводство и контрол”, със специализация 

„Финансов контрол”; 

2/ Притежава Сертификат за преминато обучение по Схема за предоставяне на безвъзмездна 

помощ BG161PO001/4.1-05/2011 „ПОДКРЕПА ЗА РЕКОНСТРУКЦИЯ/ОБНОВЯВАНЕ И 

ОБОРУДВАНЕ НА ОБЩИНСКИ ЛЕЧЕБНИ ЗАВЕДЕНИЯ В ОБЩИНИ ИЗВЪН 

ГРАДСКИТЕ АГЛОМЕРАЦИОННИ АРЕАЛИ” по ОПРР 2007-2013;  



 

 

3/ Притежава опит в процедури за възлагане на обществени поръчки като старши специалист 

в отдел „Обществени поръчки”, Общинска администрация-Разлог от 2010 до 2014 година. 

 

II. Наблюдатели   

Съставът  на Комисията по т.І  може да бъде допълнен с наблюдатели без право на глас, в 

случай че такива бъдат определени на основание чл. 63, т. 9 от Наредба 22 от 2015 г. за 

прилагане на мярка 19.2 „Прилагане на операции в рамките на стратегии за ВОМР” на мярка 

19 „ВОМР” от ПРСР за периода 2014-2020 г. и в отговор на писмо с наш Изх. №02/28 от 

26.07.2021 г.  

 

III. За включените в КППП лица, да се изготвят и подадат персонални заявки за 

потребителски профили в ИСУН 2020 (по образец) с посочено право на достъп по 

модули 

 

IV. Резервни членове на КППП:  

1. Правда Димова 

Външен оценител от списъка на МИГ, след проведена процедура за подбор на външни 

експерти – оценители на проектни предложения.   

Квалификация – Магистър информационна техника/Информационно-измервателна 

техника, Метрология; 

2. Евдокия Георгиева 

Външен оценител от списъка на МИГ, след проведена процедура за подбор на външни 

експерти – оценители на проектни предложения. 

Квалификация – Магистър минен инженер-обогатител/Обогатяване на полезни изкопаеми. 

3. Таня Копанарова 

Оценител - член на Колективния върховен орган (Общото събрание) на МИГ-Разлог.   

Квалификация – икономист/Счетоводство, финанси и контрол. 

Всички членове на КППП следва да изпълняват задълженията си в съответствие с 

процедурите, предвидени в ЗУСЕСИФ, ПМС № 161/04.07.2016 г., и Насоките за 

кандидатстване по процедурата; Правилата за работа на КППП, Правила за подбор и 

Ред за оценка на проектни предложения към СВОМР на МИГ-Разлог.  

 

V. Срок за изпълнение: 

Срокът за приключване на оценката за АСД и ТФО и за изготвяне на оценителен доклад в 

съответствие с чл. 44, ал. 3 от ПМС 161/2016 г., и гореизброените правила е до 13.09.2021 г. 

(30 работни дни от изтичане на крайния срок на приема). 

 

VI. Размер на възнагражденията на участниците в КППП: 

1. Председател и секретар - без заплащане (служители на МИГ-Разлог) 

       2. Оценители с право на глас: по 89,50 лв. за оценен проект за всеки от етапите на оценка 

АСД или ТФО. 

*Посочените възнаграждения включват и разходите за осигуровки за сметка на 

Възложителя (когато такива се дължат).  

 

След изчерпване на дневния ред, Председателят на УС закри заседанието.  

Членове на УС, присъствали на заседанието и подписали протокола: 

1. Васил Михайлов – зам.-председател на УС, член на УС; 

2. Надка Кротева, представляваща „Дешка” ЕООД – член на УС;  

3. Христо Елчинов, представляващ ЕТ „РИКО-1-Христо Елчинов” – член на УС. 

 


