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ПРОТОКОЛ 

 № 24/ 28.12.2020г. 

 

НА УПРАВИТЕЛНИЯ СЪВЕТ НА МИГ ЛОМ 

 

 

Днес 28.12.2020 г., 18.00 ч.  се проведе неприсъствено  заседание  на УС/КУО на 

МИГ Лом, съгласно чл. 21 ал.6 от  Устава на СНЦ МИГ ЛОМ  и във връзка с 

извънредната ситуация свързана с разпространението на Covid 19  при следния 

дневен ред: 

1. Обсъждане и избор на Комисия за подбор на проектни предложения 

/КППП/по процедура BG05M9OP001-1.098 МИГ ЛОМ „Достъп до заетост на 

икономически неактивни и безработни лица“ - 2020 чрез подбор на проектни 

предложения  по Мярка 8 от Стратегия за ВОМР на МИГ ЛОМ за предоставяне на 

безвъзмездна финансова помощ по ОПРЧР 2014-2020  чрез подхода Водено от 

общностите местно развитие. 

2. Други. 

 

В работата на заседанието участват: Тихомир Замфиров  - член на КУО на МИГ 

ЛОМ, Упълномощен представител, Цветелина Петрова - член на КУО на МИГ ЛОМ, 

Наталия Георгиева - член на КУО на МИГ ЛОМ, Ивайло Георгиев -     член на КУО 

на МИГ ЛОМ, Р.Симеонова, изп. директор на МИГ Лом и Красимира Томова, 

експерт стратегия. 

 

По първа  точка от дневния ред:   

Обсъждане и подбор на Комисия за подбор на проектни предложени (КППП) по 

процедура BG05M9OP001-1.098 МИГ ЛОМ „Достъп до заетост на икономически 

неактивни и безработни лица“ - 2020“, Мярка 8 от Стратегия за ВОМР на МИГ ЛОМ. 
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Г-жа Красимира Томова: Приключи приема на проекти по М 8 от СВОМР на МИГ 

ЛОМ. В ИСУН има подадени 5 /пет/проектни предложения. Следва да бъде 

назначена Комисия за подбор на проектни предложения /КППП/с участието на 

външни оценители. Съгласно Минималните изисквания към  реда за оценка на 

проектни предложения по ВОМР, утвърден от заместник министър председателя,  

КППП се назначава от председателя на УС. По Мярка 8 от СВОМР на МИГ Лом, 

процедура BG05M9OP001-1.098 МИГ ЛОМ „Достъп до заетост на икономически 

неактивни и безработни лица“ – 2020 Община Лом е допустим кандидат и партньор 

по процедурата, а председателят на УС на МИГ Лом, г-н Георги Гаврилов  е кмет на 

община Лом. Съгласно Устава на МИГ чл.25 ал. (5)  (нов, приет с решение №1 по т.2 

от дневния ред/Протокол №4 /10.05.2018 на КВО/ОС на МИГ ЛОМ) „Когато 

Председателят на Управителния съвет на СНЦ  МИГ-ЛОМ  представлява допустим 

кандидат за участие в процедура за подбор на проекти по конкретна мярка от 

СВОМР, което води до потенциален финансов конфликт на интереси, Управителният 

съвет избира на свое заседание друг свой член, на който  делегира  права  да  

подписва всички документи, свързани с назначаването и дейността на Комисията за 

избор на проекти по конкретната мярка по СВОМР . 

Съгласно ал. (6) (нова, приет с решение №1 по т.5 от дневния ред/Протокол №4 

/06.03.2019 на КВО/ОС на МИГ ЛОМ) Упълномощеният член на УС на МИГ-ЛОМ 

по ал. 5 има правата да утвърждава и одобрява всякакъв вид документи, свързани с 

прилагане и изпълнение на мерки от СВОМР и МИГ: да утвърди пакета документи за 

кандидатстване и изпълнение за конкретната мярка от Стратегията за ВОМР, за която 

е упълномощен, вкл. обява, Условия  за кандидатстване и изпълнение и образците 

към тях; да подписва заповед за назначаване на Комисията за подбор на проектни 

предложения (КППП); да утвърди оценителен доклад от работата на КППП след 

одобрението му  от УС, вкл. и да подписва като трета страна от името на МИГ-ЛОМ. 

административен договор за БФП между конкретния бенефициент и Управляващите 

органи на оперативните програми. С Решение 1 по т. първа от  дневния ред на 

заседание на УС, ПРОТОКОЛ  № 13/ 12.10.2020 г. : Управителния съвет на СНЦ 

„МИГ-ЛОМ“ определя Тихомир Замфиров, член на КУО /УС на МИГ/ представител 

на стопанския сектор, на който  делегира  права  да  подписва всички документи 

свързани с процедурата, назначаването и дейността на Комисията за избор на 

проекти по конкретната мярка от СВОМР, да утвърди оценителен доклад от работата 

на КППП след одобрението му  от УС, вкл. и да подписва като трета страна от името 

на МИГ-ЛОМ административен договор за БФП между конкретния бенефициент и 

УО на ОПРЧР. 

Красимира Томова – Никифорова, експерт Стратегия  ВОМР запозна присъстващите 

и  с изискванията към КППП, задълженията и  нормативното основание, съгласно 

чл.12 и чл.13 ПМС№ 162/ 2016 г.  

Тя информира УС също така и за това, че за наблюдатели, представител на УО на 

ОПРЧР са определени:  

1. Росица Петкова - главен експерт в отдел „Програмиране и договаряне“, 

Главна дирекция „Европейски фондове, международни програми и проекти“,  
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2. Венета Петрова Тешовска – главен експерт в отдел „Верификация – 

Северен“, ГД ЕФМПП, МТСП  

 Съгласно чл. 12 и съобразно Процедурата за подбор на проектни предложения по 

ОПРЧР на МИГ ЛОМ,  КППП се назначава в тридневен срок от изтичане на крайния 

срок за подаване на проектните предложения. Комисията трябва да е съставена от: 

председател без право на глас; секретар без право на глас; необходимия брой членове 

с право на глас, които са не по-малко от трима; резервни членове, които са не по-

малко от трима и помощник-оценител. 

В одобрения бюджет на МИГ-ЛОМ за 2020 г. по подмярка 19,4 „Текущи разходи и 

популяризиране на Стратегия за ВОМР“, съгласно Заповед РД 09-515/01.06.2018 за 

УО на ПРСР са посочени възнагражденията за членовете в КППП. Когато 

председателят и секретарят на комисията не са от екипа на МИГ те получават 

възнаграждение в размер на : Председател на КППП (когато не служител па МИГ) - 

100,00лв.на човекоден и  Секретар на КППП (когато не е служител па МИГ) - 100.00 

лв. на човекоден. Председателят и секретарят са без право на глас. 

Всеки проект, подаден в рамките на крайния срок се оценява от двама външни 

оценители с право на глас, на които на етап АСД се заплащат по 90 лв. за оценен 

проект и 89 лв. на етап ТФО. Те трябва да притежават диплом 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. 

В КППП оценител по процедурата  трябва да бъде и 1 един представител от КВО, 

който трябва да притежава необходима квалификация, професионална 

компетентност и опит, с което  гарантираме качеството на оценителния процес. 

Същевременно да се съобразим с квалификацията и опита на членовете на КВО –  т.е 

с това което разполагаме в момента. 

След направените обсъждания бяха взети следните решения  по точка 1 от дневния 

ред: 

 

Решение 1 по точка 1 от дневния ред: 

За да се гарантира качеството на оценителния процес, към членове на КВО на МИГ 

ЛОМ , определени за председател, секретар и оценители по процедура за подбор на 

проектни по процедура BG05M9OP001-1.098 МИГ ЛОМ „Достъп до заетост на 

икономически неактивни и безработни лица“ - 2020, Мярка 8 от Стратегия за ВОМР 

на МИГ ЛОМ се поставят следните изисквания зя квалификация и опит: 

1. да притежават диплома за висше образование с образователно-

квалификационна степен „бакалавър“ или „магистър“; 

2. общ професионален стаж – най-малко 3 години; 
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3. да имат опит в оценка/изпълнение/мониторинг/наблюдение на проекти или 

опит за оценка в електронни платформи. 

 

Гласували „ПРОТИВ” - 0 

Гласували „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” - 0 

Гласували „ЗА” – 4 

 

Г-жа Р. Симеонова: Предложението на екипа на МИГ пред членовете на УС за 

състава на КППП по процедурата  е следното: 

Председател : Красимира Любенова Томова - Никифорова - член на екипа на 

МИГ ЛОМ, Магистър „Организация на производството и управлението в 

строителството“, магистър „Социология на труда“, опит в подготовка, изпълнение и 

координиране на проекти, експерт Стратегия МИГ, отговаряща за програма ОПРЧР, 

без право на глас; 

Секретар: Десислава Викторова Александрова - член на Колективния върховен 

орган на МИГ от нестопански сектор, Магистър-педагог по Междукултурно 

образование, Магистър по Публична администрация, Магистър по Руска филология и 

учител по руски език и литература, опит в подготовка, управление и оценка на 

проекти, без право на глас. 

 

За предложените за председател и секретар са налице доказателства за опит и 

квалификация - автобиография, диплом за завършено образование и копие от трудова 

книжка, че отговарят на изискванията за членове на КППП. 

Външните оценители, които са предложени за участие в КППП са от одобрения 

Списък на външни оценители на МИГ-ЛОМ, утвърден с решение по първа точка от 

дневния ред на УС от ПРОТОКОЛ № 9/29.05.2018 г., когато са разгледани всички 

доказателства за степен на образование, професионален опит и опит в подготовка, 

управление и оценяване на проекти - индивидуално за всеки кандидат. 

Предлагаме в КППП като оценители с право на глас  по процедурата да влязат: 

1. Елена Асенова Тричкова - външен експерт № 12 от Списъка на външни 

оценители на МИГ-ЛОМ - оценител с право на глас, квалификация - 

експерт оценител, магистър „Управление на проекти по фондове и 

програми на европейски съюз”, с 6 годишен опит по управление и оценка 

по проекти. 

2. Иванка Георгиева Борисова – външен експерт № 20 от Списъка на външни 

оценители на МИГ-ЛОМ - оценител, с право на глас; квалификация – 

Магистър“Изчислителна техника / Инженер по електроника и автоматика“, 
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магистър Психология / Психолог,опит в подготовка и управление на 

проекти 

  Оценител по процедура трябва да бъде и 1 един представител от КВО. За да 

гарантираме качеството на оценителния процес той също трябва да има 

необходимата квалификация, професионална компетентност и опит. Предложението 

е за : 

 3. Румяна Цветева Димитрова - Каменова - - за оценител от КВО на МИГ 

ЛОМ нестопански сектор, член на Колективния върховен орган на МИГ, оценител с 

право на глас; специалност„Биология и околна среда“, висше образование, над 20 

години трудов стаж, с богат опит участие по проекти на различни нива-от 2005 

досега, оценител зрелостни изпити електронната платформа на МОН, опит в работата 

по проекти с младежи, за опазване на околната среда и устойчиво развитие, опит в 

оценка на проекти като оценител по ПРСР и ОПНОИР. 

Резервни членове: 

1. Стефка Иванова Порова-Стефанова  - резервен оценител с право на глас  

съгласно Приложение 4 към настоящата заповед, външен експерт № 18 от 

Списъка на външни оценители на МИГ-ЛОМ. 

2.  Коста Иванов Червеняшки - външен експерт № 19 от Списъка на външни 

оценители на МИГ-ЛОМ - оценител, с право на глас, Магистър, 

специалност,опит в проекти по ОПРЧР. 

       3. Анелия Огнянова Михайлова - оценител с право на глас,  член на   

Колективния върховен орган на МИГ, представляващ „Павлолес ЕООД“, стопански 

сектор, образование висше-магистър, специалност „Икономика на търговията “, опит 

в  участие по проект финансиран от ОПРЧР  и оценка на проектопредложения по 

програма ОПИК и ОПРЧР.  

Наблюдатели, представители на УО на ОПРЧР са определени: 1. Росица Петкова 

- главен експерт в отдел „Програмиране и договаряне“, Главна дирекция 

„Европейски фондове, международни програми и проекти“,  

2. Венета Петрова Тешовска - старши експерт в отдел „Верификация – северен“, 

Главна дирекция „Европейски фондове, международни програми и проекти“. 

 

След проведено обсъждане на предложените кандидатури за съответствие на 

квалификацията и опита с изискванията за оценка по Процедура за подбор на 

проектни предложения BG05M9OP001-1.098 МИГ ЛОМ „Достъп до заетост на 

икономически неактивни и безработни лица“ – 2020 чрез подбор на проектни 

предложения  по Мярка 8 от Стратегия за ВОМР на МИГ ЛОМ за предоставяне на 

безвъзмездна финансова помощ по ОПРЧР 2014-2020  чрез подхода Водено от 

общностите местно развитие с краен срок на кандидатстване 25.12.2020 г. от 

Стратегията за ВОМР на МИГ ЛОМ“   
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УС на МИГ Лом взе следното решение: 

Решение 2 по т.1 от дневния ред: 

I. Членове на комисията за подбор на проектни предложения . 

УС на МИГ ЛОМ определя Комисия за подбор на проектни предложения в следния 

състав и структура по Процедура за подбор на проектни предложения 

BG05M9OP001-1.098 МИГ ЛОМ „Достъп до заетост на икономически неактивни и 

безработни лица“ - 2020г. от Стратегията за ВОМР на МИГ ЛОМ“ с краен срок на 

кандидатстване 25.12.2020 г. в следния състав: 

Председател : Красимира Любенова Томова - Никифорова - член на екипа на 

МИГ ЛОМ, Магистър „Организация на производството и управлението в 

строителството“, магистър „Социология на труда“, опит в подготовка, изпълнение и 

координиране на проекти, експерт Стратегия МИГ, отговаряща за програма ОПРЧР, 

без право на глас; 

Секретар: Десислава Викторова Александрова - член на Колективния върховен 

орган на МИГ от нестопански сектор,  Магистър-педагог по Междукултурно 

образование, Магистър по Публична администрация, Магистър по Руска филология и 

учител по руски език и литература, опит в подготовка, управление и оценка на 

проекти, без право на глас. 

Членове - Оценители с право на глас: 

1. Елена Асенова Тричкова - външен експерт № 12 от Списъка на външни 

оценители на МИГ-ЛОМ - оценител с право на глас, квалификация - експерт 

оценител, магистър „Управление на проекти по фондове и програми на европейски 

съюз”, с 6 годишен опит по управление и оценка по проекти. 

2. Иванка Георгиева Борисова – външен експерт № 20 от Списъка на 

външни оценители на МИГ-ЛОМ - оценител, с право на глас; квалификация – 

Магистър“Изчислителна техника / Инженер по електроника и автоматика“, магистър 

Психология / Психолог,опит в подготовка ,управление и оценка на проекти. 

 3. Румяна Цветева Димитрова - Каменова - за оценител от КВО на МИГ 

ЛОМ нестопански сектор, член на Колективния върховен орган на МИГ, оценител с 

право на глас; специалност„Биология и околна среда“, висше образование, над 20 

години оценител зрелостни изпити електронната платформа на МОН, опит в работата 

по проекти с младежи, за опазване на околната среда и устойчиво развитие. 

Резервни членове: 

1. Стефка Иванова Порова-Стефанова  - резервен оценител с право на глас  

съгласно Приложение 4 към настоящата заповед, външен експерт № 18 от Списъка 

на външни оценители на МИГ-ЛОМ. 
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2.  Коста Иванов Червеняшки- външен експерт № 19 от Списъка на външни 

оценители на МИГ-ЛОМ - оценител, с право на глас, Магистър, специалност,опит в 

проекти по ОПРЧР. 

3.    Анелия Огнянова Михайлова - оценител с право на глас,  член на   

Колективния върховен орган на МИГ, представляващ „Павлолес ЕООД“, стопански 

сектор, образование висше-магистър, специалност „Икономика на търговията “, опит 

в  участие по проект финансиран от ОПРЧР  и оценка на проектопредложения по 

програма ОПИК и ОПРЧР.  

Наблюдатели, представители на УО на ОПРЧР:  

1. Росица Петкова - главен експерт в отдел „Програмиране и договаряне“, 

Главна дирекция „Европейски фондове, международни програми и проекти“,  

2. Венета Петрова Тешовска - старши експерт в отдел „Верификация – северен“, 

Главна дирекция „Европейски фондове, международни програми и проекти“. 

 

 

 

II. ЗАДЪЛЖЕНИЯ на членовете на комисията за подбор на проектни 

предложения в т.ч.: 

1. Председателят на оценителната комисия: 

1.1.  Ръководи организационно и методически работата ѝ, координира процеса на 

оценка в съответствие с процедурите, предвидени в ЗУСЕСИФ, ПМС № 161/ 4 07 

2016 г., Указанията на УО на ПРСР и съгласно настоящите правила, и обезпечава 

неговото безпристрастно и прозрачно провеждане. 

1.2.  Отговаря за процеса на извършването на оценката на постъпилите проектни 

предложения в срока, съгласно заповедта за назначаване на комисията. 

1.3.  Отговаря за разпределянето на проектните предложения в ИСУН 2020 на 

членовете на оценителната комисия. 

1.4.  Отговаря за комуникацията с кандидатите по процедурата - изпращането на 

исканията за пояснителна информация, определяне на сроковете за нейното 

представяне, присъединяване на получената пояснителна информация към 

съответното проектно предложение. 

1.5. След решение на КППП служебно отразява промени в бюджета на проектите  и 

разходите в раздел „Единна ставка“, които са в размер точно на 10 от допустимите 

преки разходи за в бюджета на всяко проектно предложение, тъй като за тях се 

прилага опростено отчитане. 

1.6. Отговаря за изготвянето на оценителния доклад и проверява дали докладът е 

подписан от всички членове на комисията. 
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1.7.  В качеството си на член на КППП, подписва оценителния доклад от работата 

на комисията. 

2.  Секретарят на оценителната комисия: 

2.1 Подпомага председателя в дейността му, изпълнява всички административни 

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

на дейността на комисията; 

2.2 Има  задължението да информира членовете на оценителната комисия за 

техния график на работа и да осигури тяхното присъствие на заседанията, на които 

оценителната комисия взема решения по време на оценка с цел спазване на единен 

подход спрямо  кандидати/партньори и проектни предложения; 

2.3 Съхранява надлежно цялата документация от работата на оценителната 

кшисия, в случай, че има такава на хартия; 

2.4 Участва в изготвянето и подписва оценителен доклад от работата на 

комисията. 

3. Оценител в оценителната комисия: 

3.1.  Извършва оценка на проектните предложения в ИСУН 2020, която включва: 

Етап 1: Оценка на административното съответствие и допустимостта; 

Етап 2: Техническа и финансова оценка. 

Участието на оценителите в отделните етапи от оценката се определя на случаен 

принцип в ИСУН 2020. 

3.2. Участва в заседанията на оценителната комисия. 

3.3. Участва в изготвянето и подписва оценителен доклад от работата на комисията. 

     

III. ПРАВА В ОЦЕНИТЕЛНАТА СЕСИЯ ПО ПРОЦЕДУРАТА. 

1. Красимира Любенова Томова-Никифорова – администратор, член на 

екипа  на МИГ ЛОМ  

2. Десислава Викторова Александрова - администратор, член на 

Колективния върховен орган на МИГ от нестопански сектор. 

Членове - Оценители с право на глас: 

3. Елена Асенова Тричкова - - оценител с право на глас, квалификация - 

експерт оценител,  

4.  Иванка Георгиева Борисова –оценител, с право на глас;  

5.  Румяна Цветева Димитрова - Каменова - за оценител с право на глас  
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Наблюдатели от УО на ОПРЧР  

1. Росица Петкова - главен експерт в отдел „Програмиране и 

договаряне“, Главна дирекция „Европейски фондове, международни 

програми и проекти“,  

2. Венета Петрова Тешовска - старши експерт в отдел „Верификация – 

северен“, Главна дирекция „Европейски фондове, международни 

програми и проекти“. 

 

 

Резервни членове: 

1. Стефка Иванова Порова-Стефанова  – резервен оценител, с право на глас. 

2. Коста Иванов Червеняшки - резервен оценител с право на глас   

5. Анелия Огнянова Михайлова – резервен оценител с право на глас,  

Гласували „ПРОТИВ” - 0 

Гласували „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” - 0 

Гласували „ЗА” – 4 

 

Решение 3 по точка 1 от дневния ред: 

УС на МИГ ЛОМ възлага на г-н Тихомир Замфиров да изготви заповед и 

назначи на основание на чл.12 /ПМС 162, одобрената от УС комисия за подбор 

на проектни предложения, която да извърши оценяване и класиране на 

проектните предложения по BG05M9OP001-1.098 МИГ ЛОМ „Достъп до заетост 

на икономически неактивни и безработни лица“ – 2020 чрез подбор на проектни 

предложения  по Мярка 8 от Стратегия за ВОМР на МИГ ЛОМ за предоставяне 

на безвъзмездна финансова помощ по ОПРЧР 2014-2020  чрез подхода Водено от 

общностите местно развитие. 

 

Гласували „ПРОТИВ” - 0 

Гласували „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” - 0 

Гласували „ЗА” – 4 

 

По втора  точка от дневния ред „Други“ не постъпиха предложения. 
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Поради изчерпване на дневния ред заседанието на УС бе закрито. 

Подписвам протокола без възражения: 

Подписи: 

Тихомир Замфиров  - член на КУО на МИГ ЛОМ, Упълномощен представител 

Цветелина Петрова - член на КУО на МИГ ЛОМ 

Наталия Георгиева - член на КУО на МИГ ЛОМ 

Ивайло Георгиев -     член на КУО на МИГ ЛОМ 
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