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Протокол
от
Заседание на Управителния съвет на СНЦ „Местна инициативна
група Куклен-Асеновград”
01.11.2021 г.
Място на провеждане: Oфис на МИГ Куклен-Асеновград, гр, Куклен, ул. Христо Г. Данов
№21
Дата на провеждане:01.11.2021 г.
Председател на заседанието: инж. Петър Петров-председател на УС
На заседанието присъстват:
1.инж. Петър Петров-председател на УС
2.Тефика Реджебова- член на УС
3.Тенчо Василев-заместник-председател на УС
4.Веселин Маринков-член на УС
5.Димитър Илиев-член на УС
6.Запрян Ангелов-член на УС
7.Елена Апостолова-член на УС
На заседанието присъства и Илица Даскалова-изпълнителен директор на МИГ.
Дневен ред на заседанието:
1.Обсъждане и вземане на Решение относно квалификацията и професионалния опит на
председателя, секретаря и членовете на комисията с право на глас, които следва да участват в
КППП по процедура „BG16RFOP002-2.082 Подобряване на производствения капацитет
на МСП от територията на МИГ Куклен – Асеновград”:, и наличие на съответствие на
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квалификацията и професионалния им опит и компетентност с конкретната процедура, със
съответните задачи, възложени им със Заповедта за назначаване и съобразно вида на
оценяваните проекти.
По т.1. от дневния ред, Илица Даскалова информира членовете на УС, че на 30.10.2021 г,
17.00

часа,

приключи

„BG16RFOP002-2.082

срокът

за

прием

на

проектни

предложения

по

процедура

Подобряване на производствения капацитет на МСП от

територията на МИГ Куклен – Асеновград”. Във връзка с издаване на заповед за
сформиране КППП, УС следва да обсъди и вземе решение за наличие 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.
Външните експерти-оценители - членове на КППП, се избират при спазване
разпоредбите на чл.13, ал.2 от ПМС №162 от 2016 г.
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, свързана с конкретната процедура, или в оценяването на проекти по
програми или оферти по процедури за обществени поръчки.
МИГ Куклен-Асеновград може да ползва и външни експерти-оценители от Списък от
Централизиран конкурс за избор на външни оценители в процедурите по предоставяне на
безвъзмездна финансова помощ.
Във връзка с горното, членовете на УС на МИГ Куклен-Асеновград единодушно взеха
следното:
Р Е Ш Е Н И Е №1
В КППП по процедура „BG16RFOP002-2.082 Подобряване на производствения
капацитет на МСП от територията на МИГ Куклен – Асеновград”, да бъдат включени
външни експерт-оценители, притежаващи диплома за висше образование с образователноквалификационна степен „бакалавър” или „магистър”, и най-малко 3 години опит в
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професионална област, свързана с конкретната процедура, в т.ч. професионална област
„Социални, стопански и правни науки” и „Технически науки” или в оценяването на проекти по
програми или оферти по процедури за обществени поръчки.
Гласували: 7
За – 7
Против – 0
Въздържали се – 0
Във връзка с горното решение, УС разисква следните подходящи за включване в
КППП предложения:
Председател - Боряна Таскова Таскова, експерт по прилагане на Стратегията за
ВОМР на МИГ Куклен-Асеновград, с висше образование-степен магистър, квалификациямашинен инженер ;
Секретар – Мария Христова Мърхова, счетоводител на МИГ Куклен-Асеновград, с
висше образование-степен магистър, квалификация-икономист-мениджър.
Членове с право на глас:
-Даниела Асенова Салкина – оценител с опит в оценки на проекти предложения в
местни инициативни групи, включена в Списък от Централизиран конкурс за избор на
външни оценители в процедурите по предоставяне на безвъзмездна финансова помощ.
-Васка Николова Каптебилова- оценител с опит в оценки на проекти предложения в
местни инициативни групи, включена в Списък от Централизиран конкурс за избор на
външни оценители в процедурите по предоставяне на безвъзмездна финансова помощ.
-Слава Тодорова Бахчеванска- оценител с опит в оценки на проекти предложения в
местни инициативни групи, включена в Списък от Централизиран конкурс за избор на
външни оценители в процедурите по предоставяне на безвъзмездна финансова помощ .
Резервни членове:
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-Мария Иванова Гюзелева - оценител с опит в оценки на проекти предложения в
местни инициативни групи.
-Боян Стефанов Костадинов- оценител с опит в оценки на проекти предложения в
местни инициативни групи.
-Ема Фиданова Енева- оценител с опит в оценки на проекти предложения в местни
инициативни групи, включена в Списък от Централизиран конкурс за избор на
външни оценители.

С посочените лица - външни оценители са проведени разговори относно тяхната
възможност да участват в КППП по Процедура „BG16RFOP002-2.082

Подобряване на

производствения капацитет на МСП от територията на МИГ Куклен – Асеновград”,
съобразно ангажиментите, които могат да поемат. Оценителите са потвърдили съгласие за
участие в КППП.
Въз основа на представената информация, членовете на УС на МИГ Куклен-Асеновград”
единодушно взеха следното
РЕШЕНИЕ №2
Приемат, че квалификацията и професионалния опит на разгледаните кандидатури за
председател, секретар и членове на комисията с право на глас за участие в КППП по процедура
„BG16RFOP002-2.082

Подобряване на производствения капацитет на МСП от

територията на МИГ Куклен – Асеновград”, са в съответствие с конкретната процедура и
със задачите, които следва да изпълняват съгласно правилата за работа на КППП по
процедурата и които се обективират в Заповедта за сформиране на комисия. Членовете на УС
утвърждават следния състав на КППП:
1.Боряна Таскова Таскова - председател без право на глас (служител на МИГ КукленАсеновград, експерт).
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2.Мария Христова Мърхова - секретар без право на глас (служител на МИГ Куклен-Асеновград,
счетоводител).
3.Даниела Асенова Салкина - член на комисията с право на глас (външен експерт –
оценител).
4.Васка Николова Каптебилова - член на комисията с право на глас (външен експерт –
оценител).
5.Слава Тодорова Бахчеванска - член на комисията с право на глас (външен експерт –
оценител).
Резервни членове:
6. Мария Иванова Гюзелева– член с право на глас /външен експерт-оценител/,
7. Боян Стефанов Костадинов-член с право на глас /външен експерт-оценител/,
8. Ема Фиданова Енева- член с право на глас /външен експерт-оценител/,

Гласували: 7
За – 7
Против – 0
Въздържали се – 0

01.11.2021 г.
Гр. Куклен
Председател на УС:......./П/................
/инж. Петър Петров/

Протоколчик: .........../П/....................
/Боряна Таскова/
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