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СПИСЪК
НА ОДОБРЕНИТЕ ВЪНШНИ ЕКСПЕРТИ – ОЦЕНИТЕЛИ НА ПРОЕКТНИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ КЪМ
СТРАТЕГИЯТА ЗА ВОМР НА „МИГ БЯЛА СЛАТИНА“
ВХ. №
И
ДАТА

ВЕО01/05.07
.2018 г.

ИМЕ И
ФАМИЛ
ИЯ

АДРЕС ЗА
КОРЕСПОНДЕНЦ
ИЯ

гр. Плевен 5800, ул.
Преслав „Васил Левски“ № 1,
Гайдарски ет.
11,
e-mail:
presich@abv.bg

ОБРАЗОВАТЕЛ
НА СТЕПЕН И
СПЕЦИАЛНОС
Т
Магистър,
Агроинженерство
лозароградинарство

ОБЛАСТ НА
ПРОФЕСИОНАЛНА
КОМПЕТЕНТНОСТ

ДАННИ ЗА
ПРОФЕСИОНАЛ
НА
КВАЛИФИКАЦИ
Я

МЯРКА ОТ
СВОМР

Икономика,
профил
икономика и организация
на
труда,
социални
дейности, безопасни и
здравословни условия на
труд,
социален
мениджмънт, управление

Инженер-агроном

1.1; 4.1; 4.2; 6.4;
7.2; 7.6; 2.2

Този документ е създаден в рамките на проект №BG06RDNP001-19.001-0040 „Стратегия за Водено от общностите местно развитие на територията на МИГ Бяла Слатина“, който се
осъществява с финансовата подкрепа на Програма за развитие на селските райони 2014-2020 г. и Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014 – 2020 г., съфинансирани
от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от СНЦ „Местна инициативна група Бяла
Слатина“ и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващите органи на ПРСР 2014 – 2020 г. и
ОПИК 2014-2020 г.

Европейският земеделски фонд за развитие на селските райони: Европа инвестира в селските райони“
Подмярка 19.2 „Прилагане на операции в рамките на стратегии за Водено от общностите местно развитие“
Мярка 19 „Водено от общностите местно развитие“ от Програмата за развитие на селските райони 2014 – 2020 г.
Споразумение № РД50-29/16.04.2018 г.

Гр.
Асеновград
ВЕОВаска
4230, ул. „Костадин Магистър,
02/12.07 Каптебило Балтов“ № 9, e-mail: обществено
.2018 г.
ва
v_kaptebilova@yahoo хранене
.co.uk

и контрол на условията
на
труд,
социално
предприемачество,
педагогика
Инженерство,
профил
„Пожарна безопасност и
безопасност на труда“;
Инженерство,
профил
„Технология
на
хранително-вкусова
промишленост“;
Индустрия
за
здравословен живот и
биотехнологии
(здравословно хранене);
Безопасни
и
здравословни условия на
труд;
Управление
и
контрол на условията на
труд;
Професионална
квалификация; Държавни
помощи; Финансов и

Инженер-технолог

1.1; 4.1; 4.2; 6.4;
7.2; 7.6; 2.2
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ВЕО03/18.07
.2018 г.

ВЕО04/20.07
.2018 г.

Павлина
Йончина

гр. Русе 7006, ул.
„Черни връх“ № 22,
e-mail:
yonchina@gmail.com

Добрин
Савчев

гр. Габрово 5300, ул.
„Свищовска“ № 103,
вх. Б, ет. 5, e-mail:
dobrin.savchev@gmai
l.com

Магистър,
Финанси;
Магистър,
Технология на
металите и
металообработва
ща техника
Магистър,
Автоматика,
компютърна
техника и
технологии

икономически
анализ;
Икономика,
профил
„Икономика
и
организация на труда“;
Икономика,
профил
„Счетоводство
и
контрол“;
Икономика,
профил
„Финанси“;
Хранително-вкусова
промишленост
Администрация
и
управление;
Телекомуникации;

Инженерство,
профил
„Вертикална
планировка“; Географски
информационни системи;
Мехатроника и чисти

Магистър по
финанси;
Машинен инженер

1.1; 4.1; 4.2; 6.4;
7.2; 7.6; 2.2

Електроинженер

1.1; 4.1; 4.2; 6.4;
7.2; 7.6; 2.2
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ВЕО05/24.07
.2018 г.

Златка
Георгиева

Икономист с
гр. Харманли, бул. висше
„България“, бл. 27, образование,
вх.
Б,
e-mail: Стопанско
mamireva@abv.bg
управление и
администрация

ВЕО06/24.07

Димитър
Ганев

гр.
София,
ул.
Магистър, Право
„Екзарх Йосиф“ №

технологии; Електронно
управление и електронно
правосъдие;
Информационни
и
комуникационни
технологии
и
информатика;
Строителство на сгради и
съоръжения; Енергийна
ефективност; Системи за
управление на трафика
Финансов
и
икономически
анализ;
Икономика,
профил
„Икономика
и
Икономист с
организация на труда“,
висше образование
Икономика,
профил
„Счетоводство
и
контрол“,
Икономика,
профил „Финанси“
Административна
Юрист
реформа;
Държавни

1.1; 4.1; 4.2; 6.4;
7.2; 7.6; 2.2

6.4; 2.2
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.2018 г.

ВЕО07/25.07
.2018 г.

ВЕО08/25.07
.2018 г.

123, ет. 3, e-mail:
d.ganev@mail.bg

Кателина
Пеневска

с. Бели Осъм 5662,
ул. „Римски път“ №
17,
e-mail:
katelina.penevska@g
mail.com

Елена
Стоянова

гр. Силистра 7500,
ул. „Хан Аспарух“
№ 25, ет. 3, e-mail:
elenaelf@abv.bg

помощи
Бакалавър по
икономика;
Магистър по
икономика,
Корпоративна
социална
отговорност
(финансов
мениджмънт),
Финансов
контрол със
специализация
„Одитинг“;
Професионална
квалификация
Магистър,
Металургично
оборудване;
Магистър
Маркетинг и

Икономика,
профил
“Финанси“; Икономика,
профил „Счетоводство и
контрол“
Икономист;
Магистър по
икономика;
Експертпроверител на
измами

Управление цикъла на
проекти;
Разработване,
прилагане и оценка на
стратегии
за
местно
развитие; Подготовка и

Инженерметалург;
Магистър по
икономика

2.2

1.1; 4.1; 4.2; 6.4;
7.2; 7.6; 2.2
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ВЕО09/27.07
.2018 г.
ВЕО10/30.07
.2018 г.

Милен
Йорданов

Нина
Маринова

ВЕО11/30.07
.2018 г.

Владимир
Станчев

ВЕО12/31.07
.2018 г.

Надежда
Бобчева

ВЕО13/31.07

Соня
Ангелова

мениджмънт
гр. Божурище, ж.к.
„Лазур“ бл.,ап.11, email:
Магистър; Право
milen.yordanov85@g
mail.com
Магистър,
гр.
София,
ж.к.
Финанси
„Младост“ 1А, бл.
(банково дело);
504, вх. 1, e-mail:
Професионална
n.m.ivanova@abv.bg
квалификация
гр.
София,
ж.к.
„Студентски град“,
Магистър,
бл. 34А, e-mail:
Финанси
vladi_stanchev@yaho
o.com
гр. Силистра, ул.
„Богдан войвода“ № Магистър,
6, вх. Б, ет. 1, e-mail: Финанси
nbobcheva@mail.bg
гр.
София,
ул. Магистър,
„Света гора“ № 42, Счетоводство и

провеждане на обучение
Енергийна ефективност;
Държавни
помощи;
Администрация
и
управление; Право
Икономика,
Финанси,
Одит, Одит на средства
по ЕФГЗ и ЕЗФРСР

Юрист

1.1; 2.2

Магистър по
икономика;
Експертпроверител на
измами

1.1; 4.1; 4.2; 6.4;
7.2; 7.6; 2.2

Магистър по
икономика

1.1; 4.1; 4.2; 6.4;
7.2; 7.6; 2.2

Магистър по
икономика

1.1; 4.1; 4.2; 6.4;
7.2; 7.6; 2.2

Магистър по
икономика;

1.1; 4.1; 4.2; 6.4;
7.2; 7.6; 2.2

Икономика, финанси

Икономика, финанси

Финансов
икономически

и
анализ;
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.2018 г.

ВЕО14/13.08
.2018 г.

ап.
14,
e-mail: контрол;
angelovasm@gmail.c Магистър,
om
Електроника;
Магистър,
Мениджмънт на
персонала

Николина
Дечева

Бакалавър,
Икономика със
специализация
икономическа
гр. Велинград, ул.
социология;
„Банска“ № 11, eМагистър,
mail: ninin@abv.bg
Икономика със
специализация
икономическа
социология;

Икономика,
профил
„Икономика
и
организация на труда“;
Икономика; Икономика,
профил
„Финанси“;
Професионална
квалификация; Социални
дейности,
социален
мениджмънт и социално
предприемачество;
Електронно управление;
Човешки ресурси
Икономика,
профил
„Финанси“;
Туризъм;
Икономика;
Администрация
и
управление

Инженер по
Електроника и
автоматика;
Допълнителна
квалификация по
специалност
„Мениджмънт на
персонала“

Икономист;
Магистър по
икономика;
Магистър по
финанси и банково
дело

1.1; 4.1; 4.2; 6.4;
7.2; 7.6; 2.2
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Магистър,
Европейски
експерт по
земеделие и
селски райони;
Магистър,
Финанси и
банково дело

ВЕО15/28.08
.2018 г.

Ивелина
Станева

гр. Свищов 5250, ул.
„Григор Начович“
№
22,
e-mail:
patelina@gmail.com

Бакалавър,
Маркетинг;
Магистър,
Маркетинг

Педагогика; Икономика,
профил „Икономика и
организация на труда“;
Икономика,
профил
„Счетоводство
и
контрол“;
Икономика,
профил
„Финанси“;
Професионална
квалификация; Туризъм;
Хотелиерство
и
ресторантьорство;
Администрация
и
управление; Икономика;
Информатика

Бакалавър по
икономика;
Магистър по
икономика

1.1; 4.2; 6.4; 2.2

Този документ е създаден в рамките на проект №BG06RDNP001-19.001-0040 „Стратегия за Водено от общностите местно развитие на територията на МИГ Бяла Слатина“, който се
осъществява с финансовата подкрепа на Програма за развитие на селските райони 2014-2020 г. и Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014 – 2020 г., съфинансирани
от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от СНЦ „Местна инициативна група Бяла
Слатина“ и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващите органи на ПРСР 2014 – 2020 г. и
ОПИК 2014-2020 г.

Европейският земеделски фонд за развитие на селските райони: Европа инвестира в селските райони“
Подмярка 19.2 „Прилагане на операции в рамките на стратегии за Водено от общностите местно развитие“
Мярка 19 „Водено от общностите местно развитие“ от Програмата за развитие на селските райони 2014 – 2020 г.
Споразумение № РД50-29/16.04.2018 г.

ВЕО16/31.08
.2018 г.

Галина
Василева

ВЕО-

Валерия

Бакалавър,
География и
професионална
квалификация:
Бакалавър по
география, учител
по география;
Магистър,
гр. Ловеч, ул. „Н. Регионално
Петков“ № 20, e- развитие и
mail:
политика и
hemus.consult@abv.b професионална
g
квалификация:
Магистър по
регионално
развитие и
политика –
планиране и
управление на
териториални
системи
гр.
Троян,
ул. Бакалавър,

Строителство на гради и
съоръжения; Географски
информационни системи;
Ландшафтна архитектура;
Животновъдство;
Педагогика; Финансов и
икономически
анализ;
Държавни
помощи;
Архитектура; Енергийна
ефективност;Строителни
конструкции.

Икономика,

профил

Бакалавър по
география, учител
по география;
Магистър по
регионално
разитие и политика
– планиране и
управление на
териториални
системи

4.1; 4.2; 6.4;

Преводач

4.1; 4.2; 6.4;

Този документ е създаден в рамките на проект №BG06RDNP001-19.001-0040 „Стратегия за Водено от общностите местно развитие на територията на МИГ Бяла Слатина“, който се
осъществява с финансовата подкрепа на Програма за развитие на селските райони 2014-2020 г. и Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014 – 2020 г., съфинансирани
от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от СНЦ „Местна инициативна група Бяла
Слатина“ и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващите органи на ПРСР 2014 – 2020 г. и
ОПИК 2014-2020 г.

Европейският земеделски фонд за развитие на селските райони: Европа инвестира в селските райони“
Подмярка 19.2 „Прилагане на операции в рамките на стратегии за Водено от общностите местно развитие“
Мярка 19 „Водено от общностите местно развитие“ от Програмата за развитие на селските райони 2014 – 2020 г.
Споразумение № РД50-29/16.04.2018 г.

17/31.08
.2018 г.

ВЕО18/31.08
.2018 г.

Колева

Нели
Лучкова
Македонс
ка

„Васил Левски“ № 1,
ет.
2,
e-mail:
hemus.consult@abv.b
g

гр.
София,
ж.к.
Хаджи Димитър, бл.
103, вх. А, ап. 23

Лингвистпреводач с
английски език и
втори чужд език;

„Финанси“;
Нови
технологии в креативните
и
рекретивните
индустрии; Финансов и
икономически
анализ;
Държавни
помощи;
Инженерство,
профил
„Вертикална
планировка“; Строителни
конструкции;
Строителство на сгради и
съоръжения
Социални, стопански и
правни науки

Бакалавър по
„Икономика на
туризма“,
Магистър по
„Финанси“,
специализация по
Управление на
проекти

1.1; 4.1; 4.2; 6.4;
7.2; 7.6; 2.2

Този документ е създаден в рамките на проект №BG06RDNP001-19.001-0040 „Стратегия за Водено от общностите местно развитие на територията на МИГ Бяла Слатина“, който се
осъществява с финансовата подкрепа на Програма за развитие на селските райони 2014-2020 г. и Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014 – 2020 г., съфинансирани
от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от СНЦ „Местна инициативна група Бяла
Слатина“ и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващите органи на ПРСР 2014 – 2020 г. и
ОПИК 2014-2020 г.

