
                           

СДРУЖЕНИЕ    
„МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА 

БЯЛА СЛАТИНА” 
гр. Бяла Слатина, 3200, ул. „Климент Охридски” № 68  

 

 

 

ПРОТОКОЛ 
от 

проведено заседание на Управителен съвет на  

СДРУЖЕНИЕ „МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА БЯЛА СЛАТИНА” 
 

 

Днес, 03.09.2018 г. /понеделник/ от 16.00 часа в гр. Бяла Слатина, ул. „Климент 

Охридски” № 68, в залата на Общински съвет – Бяла Слатина, на основание чл. 32 от 

Закона за юридическите лица с нестопанска цел и чл. 49 от Устава на Сдружение „Местна 

инициативна група Бяла Слатина“ се проведе заседание на Управителния съвет (УС) на 

сдружението.  

Присъстваха/отсъстваха следните членове на УС: 

 

№ 

по 

ред 

Член на УС 

/КУО/ 

Представляващ 

/ имена 

Присъствал 

на 

заседанието 

Да/Не 

Подпис Забележка 

 

1. 
Община Бяла 

Слатина 
Иво Цветков ДА /п/ 

Законен 

представител-

Кмет 

2. 

Апе 2001 ООД-

с. Галиче, общ. 

Б. Слатина 

Първан 

Първанов 
ДА /п/ 

Законен 

представител-

Управител 

3. 

Скреж 2009 

ЕООД-гр. Бяла 

Слатина 

Евгени Асенов ДА /п/ 

Законен 

представител-

Управител 

4. 

Сдружение 

„Първи юни”-

гр. Бяла 

Слатина 

Наталия 

Костадинова 
ДА /п/ 

Законен 

представител-

Председател на 

УС 

5. 

Милена Еньова 

Петорва-

физическо лице 

Милена Петрова ДА /п/ 

Физическо 

лице/читалищен 

деец 

 

На заседанието присъстваха и двама гости – членове на екипа на МИГ Бяла 

Слатина: 

1. Йонко Йонков – Изпълнителен директор на Сдружение „МИГ Бяла Слатина“; 

2. Сашка Първанова – Технически асистент на Сдружение „МИГ Бяла Слатина“. 

Водещ на заседанието съгласно Устава на сдружението е Председателят на 

Управителния съвет, а за протоколчик г-н Цветков предложи Милена Петрова.  

Други предложения не постъпиха и Председателят постави предложението на 

гласуване. След проведеното гласуване резултатите са следните: 

ЗА – 5 гласа; ПРОТИВ – 0 гласа /няма/; ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ – 0 гласа /няма/. 

Предложението беше прието единодушно. 

Заседанието бе свикано по инициатива от председателя на УС и се проведе при 

следния  
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ДНЕВЕН РЕД: 

 

1. Разглеждане на представените от участниците в конкурса за избор на външни 

експерти-оценители на проектни предложения към Стратегията за ВОМР на МИГ 

Бяла Слатина документи за съответствие с посочените в поканата изисквания и 

съставяне на списък  с одобрените в резултат на проверката лица; 

2. Актуализиране на индикативния график за приеми по мерки от Стратегията за 

ВОМР на МИГ Бяла Слатина; 

3. Определяне на участниците в предстоящото 4-дневно обучение на екипа и КВО в 

страна-член на ЕС; 

4. Одобрение на планираните дейности и разходи за следващата календарна 2019 г. 

5. Организационни въпроси. 

Други предложения по дневния ред не постъпиха и Председателят постави 

предложението на гласуване. След проведеното гласуване резултатите са следните: 

ЗА – 5 гласа; ПРОТИВ – 0 гласа /няма/; ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ – 0 гласа /няма/. 

Предложението беше прието единодушно. 

 

По т. 1 от дневния ред: 

 

Г-н Иво Цветков, Председател на УС на МИГ Бяла Слатина, съвместно с 

изпълнителния директор и техническия асистент на МИГ, представиха пред 

присъстващите на заседанието всички кандидати, подали заявление за участие в 

конкурса за избор на външни експерти-оценители на проекти по Стратегията за ВОМР 

на Сдружение „МИГ Бяла Слатина“. Последва разглеждане на представените от 

участниците документи за съответствие с посочените в поканата изисквания. В рамките 

на проверката бе установено, че кандидатите са представили посочените в т.4 от 

поканата за участие в конкурса за избор на външни експерти-оценители документи. За 

всяко едно заявление, подадено от кандидат, бе попълнен контролен лист за проверка на 

съответствието на кандидата с посочените изисквания. Съгласно изискванията на чл. 10, 

т. 4 от Вътрешните правила за провеждане на конкурса, бе изготвен списък с одобрение 

в резултат на проверката лица, които могат да бъдат включвани като външни експерти-

оценители в Комисията за подбор на проектни предложения /КППП/, представляващ 

Приложение № 1 към протокола от проведеното заседание. 

 

По т. 2 от дневния ред: 

 

Г-н Иво Цветков информира, че е необходимо актуализиране на индикативния 

график за приеми по мерки от Стратегията за ВОМР на Сдружение „МИГ Бяла Слатина“. 

Промяната е наложителна поради обстоятелството, че към настоящия момент все още не 

са изработени Условията за кандидатстване, Условията за изпълнение, както и образците 

на документи към тях по предвидените до края на 2018 г. приеми по мерки от 

Стратегията. В тази връзка, през 2018 г. приемът на проектни предложения по мерки ще 

се извършва по следния график: 

 Мярка 4.1 „Подкрепа за инвестиции в земеделски стопанства“ от 

ПРСР 2014-2020 г., предвидена за откриване през третата седмица на месец 

ноември 2018 г. и планиран край – третата седмица на месец декември 2018 

г. 
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 Мярка 4.2 „Инвестиции в преработка/маркетинг на 

селскостопански продукти“ от ПРСР 2014-2020 г., предвидена за 

откриване през третата седмица на месец ноември 2018 г. и планиран край 

– третата седмица на месец декември 2018 г. 

 Мярка 7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или 

разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ от 

ПРСР 2014-2020 г., предвидена за откриване през последната седмица на 

месец ноември 2018 г. и планиран край – последната седмица на месец 

декември 2018 г. 

 Мярка 7.6 „Проучвания и инвестиции, свързани с поддържане, 

възстановяване и подобряване на културното и природното наследство на 

селата“ от ПРСР 2014-2020 г., предвидена за откриване през последната 

седмица на месец ноември 2018 г. и планиран край – последната седмица 

на месец декември 2018 г. 

 

 

По т. 3 от дневния ред: 

 

Председателят на УС на МИГ Бяла Слатина информира останалите за 

предстоящото четиридневно обучение на екипа и членове на Колективния върховен 

орган /КВО/ на Сдружението с цел обмяна на опит в страна-член на ЕС. Предвид темите 

на обучението и във връзка с възможностите, свързани с осъществяване на контакти с 

цел бъдещи партньорства по различни проекти, председателят на УС предложи в 

обучението да се включат членовете на екипа на МИГ и членове на КВО, 

представляващи НПО-сектора. 

 

По т. 4 от дневния ред: 

 

Председателят на Сдружение „Местна инициативна група Бяла Слатина“ 

представи проекта на бюджет за 2019 г., изготвен в съответствие с правилата и 

разпоредбите на Наредба № 1 от 22.01.2016 г. за прилагане на подмярка 19.4 „Текущи 

разходи и популяризиране на стратегия за Водено от общностите местно развитие“ на 

мярка 19 „Водено от общностите местно развитие“ от Програмата за развитие на 

селските райони за периода 2014-2020 г. 

Той разясни, че до 80% (или 186 054,68 лв.) от планираните средства в бюджета ще 

се използват за текущи разходи за управление на стратегията на МИГ. Те включват: 

1. Разходи за заплати, както и задължителни по силата на нормативен акт разходи за 

социални и здравни осигуровки за персонала, обезщетения за временна 

неработоспособност и други, дължими от работодателя; 

2. Прилагане на опростени разходи в съответствие с чл.67§1,б, г от Регламент на ЕС 

N1303/2013г.; 

3.  Разходи за външни услуги, възнаграждения и осигуровки, дължими от МИГ на 

експерти (физически или юридически лица), свързани с прилагането на стратегията 

(оценители, консултанти, външни експерти и други); 

4. Разходи за командировки на екипа и членовете на колективния върховен орган на 

МИГ; 

5. Разходи за закупуване на офис техника, в т.ч. правен и счетоводен софтуер и офис 

оборудване и обзавеждане; 
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6. Разходи за техническо обслужване и годишни винетни такси за лек автомобил; 

7. Разходи за застраховане на закупени след подписване на договора за изпълнение 

на стратегия ДМА, както и на такива, закупени по реда на Наредба № 23 от 2009 г.; 

8. Разходи за обучения на екипа и членовете на колективния върховен орган във 

връзка с прилагането на стратегията за водено от общностите местно развитие; 

9. Разходи, свързани с публични отношения, разходи за организиране на срещи на 

МИГ, разходи за работа в мрежа, участие на екипа и членовете на колективния върховен 

орган в срещи с други МИГ и други; 

10. Разходи за участие на МИГ в дейности на Националната и на Европейската селска 

мрежа за развитие на селските райони, както и на Европейската ЛИДЕР асоциация и 

други асоциации на МИГ; 

11. Финансови разходи, в т. ч. банкови такси за управление на сметки, такси за 

издаване на изискуеми документи; 

12. Разходи за мониторинг и оценка на стратегията за ВОМР за изпълнение на 

задълженията на МИГ по чл.34, параграф 3, буква „ж“ от Регламент (ЕС) 1303/2013. 

Останалите 20% (или 48 700 лв.) от бюджета представляват разходите за 

популяризиране на стратегията за ВОМР на територията на нейното изпълнение. Те 

включват: 

      1. Разходи за проучвания и анализи на съответната територия (териториални, 

икономически, социални и други анализи и проучвания); 

     2. Разходи за популяризиране, информиране и публичност;      

     3. Разходи за организиране на обучения, семинари и информационни срещи за местни 

лидери и за уязвими групи и застрашени от бедност целеви групи, включително роми, 

свързани с подготовка, изпълнение и отчитане на проекти и други, свързани с 

популяризиране на стратегията за ВОМР и прилагане на подхода. 

Във връзка с гореизложеното и на основание чл.52, ал.1 и чл.53, ал.1 от Устава на 

сдружението и чл. 32 от ЗЮЛНЦ, членовете на УС взеха следните  

 

 

РЕШЕНИЯ: 

 

По т.1  

Управителният съвет на сдружение „Местна инициативна група Бяла Слатина” 

след като разгледа всички представени от участниците в конкурса за избор на външни 

експерти-оценители на проектни предложения към Стратегията за ВОМР на МИГ Бяла 

Слатина документи, одобрява съставения списък с външни експерти-оценители. 

 

По т.2 

Управителният съвет на сдружение „Местна инициативна група Бяла Слатина” 

одобрява актуализирания индикативен график за приеми по мерки от Стратегията за 

ВОМР на МИГ Бяла Слатина. 

 

По т.3 

Управителният съвет на сдружение „Местна инициативна група Бяла Слатина” 

одобрява предложението на Председателя на УС и определя в предстоящото 

четиридневно обучение да вземат участие членовете на екипа на МИГ, както и членове 

на КВО, представители на НПО-сектора. 
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По т.4 

Управителният съвет на сдружение „Местна инициативна група Бяла Слатина” 

одобрява планираните дейности и разходи за следващата календарна 2019 г. по подмярка 

19.4. „Текущи разходи и популяризиране на стратегия за Водено от общностите местно 

развитие“ на мярка 19 „Водено от общностите местно развитие“ от ПРСР за периода 

2014-2020 г. 

 

Поради изчерпване на дневния ред, заседанието бе закрито. 

 

Приложения: 

1. Списък с одобрените в резултат на проверката външни експерти-оценители на 

проектни предложения към Стратегията за ВОМР на МИГ Бяла Слатина; 

2. Индикативен график за приеми по мерки от Стратегията за ВОМР на МИГ Бяла 

Слатина; 

3. Заявление за одобрение на планирани дейности и разходи за периода 01.01.2019 

г. – 31.12.2019 г. 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА УПРАВИТЕЛНИЯ СЪВЕТ : 

Иво Цветков: /П, П/ 

 

ПРОТОКОЛЧИК: 

      Милена Петрова: /П/ 

 

 

 

 

 

 
 



 
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. 

 

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. 

 

Утвърдил: /П; П/ 

Инж. Иво Цветков 

Председател на УС на Сдружение „МИГ Бяла Слатина“    Приложение №1 към Протокол №05/03.09.2018 г. 

Съгласно Протокол на УС на Сдружение „МИГ Бяла Слатина“   на УС на Сдружение „МИГ Бяла Слатина“ 

от дата 03.09.2018 г. 

 

СПИСЪК 

НА ОДОБРЕНИТЕ ВЪНШНИ ЕКСПЕРТИ – ОЦЕНИТЕЛИ НА ПРОЕКТНИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ КЪМ 

СТРАТЕГИЯТА ЗА ВОМР НА „МИГ БЯЛА СЛАТИНА“ 

 

ВХ. № 

И 

ДАТА 

ИМЕ И 

ФАМИЛ

ИЯ 

АДРЕС ЗА 

КОРЕСПОНДЕНЦ

ИЯ 

ОБРАЗОВАТЕЛ

НА СТЕПЕН И 

СПЕЦИАЛНОС

Т 

ОБЛАСТ НА 

ПРОФЕСИОНАЛНА 

КОМПЕТЕНТНОСТ 

ДАННИ ЗА 

ПРОФЕСИОНАЛ

НА 

КВАЛИФИКАЦИ

Я 

МЯРКА ОТ 

СВОМР 

ВЕО-

01/05.07

.2018 г. 

Преслав 

Гайдарски 

гр. Плевен 5800, ул. 

„Васил Левски“ № 1, 

ет. 11, e-mail: 

presich@abv.bg 

Магистър,  

Агроинженерство 

лозаро-

градинарство 

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 



 
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. 

 

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 
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и контрол на условията 

на труд, социално 

предприемачество, 

педагогика 

ВЕО-

02/12.07

.2018 г. 

Васка 

Каптебило

ва 

Гр. Асеновград 

4230, ул. „Костадин 

Балтов“ № 9, e-mail: 

v_kaptebilova@yahoo

.co.uk 

Магистър, 

обществено 

хранене 

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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икономически анализ; 

Икономика, профил 

„Икономика и 

организация на труда“; 

Икономика, профил 

„Счетоводство и 

контрол“; Икономика, 

профил „Финанси“; 

Хранително-вкусова 

промишленост 

ВЕО-

03/18.07

.2018 г. 

Павлина 

Йончина 

гр. Русе 7006, ул. 

„Черни връх“ № 22, 

e-mail: 

yonchina@gmail.com 

Магистър, 

Финанси; 

Магистър, 

Технология на 

металите и 

металообработва

ща техника 

Администрация и 

управление; 

Телекомуникации;  Магистър по 

финанси; 

Машинен инженер 

1.1; 4.1; 4.2; 6.4; 

7.2; 7.6; 2.2 

ВЕО-

04/20.07

.2018 г. 

Добрин 

Савчев 

гр. Габрово 5300, ул. 

„Свищовска“ № 103, 

вх. Б, ет. 5, e-mail: 

dobrin.savchev@gmai

l.com 

Магистър, 

Автоматика, 

компютърна 

техника и 

технологии 

Инженерство, профил 

„Вертикална 

планировка“; Географски 

информационни системи; 

Мехатроника и чисти 

Електроинженер 
1.1; 4.1; 4.2; 6.4; 

7.2; 7.6; 2.2 
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технологии; Електронно 

управление и електронно 

правосъдие; 

Информационни и 

комуникационни 

технологии и 

информатика; 

Строителство на сгради и 

съоръжения; Енергийна 

ефективност; Системи за 

управление на трафика 

ВЕО-

05/24.07

.2018 г. 

Златка 

Георгиева  

гр. Харманли, бул. 

„България“, бл. 27, 

вх. Б, e-mail: 

mamireva@abv.bg 

Икономист с 

висше 

образование, 

Стопанско 

управление и 

администрация 

Финансов и 

икономически анализ; 

Икономика, профил 

„Икономика и 

организация на труда“, 

Икономика, профил 

„Счетоводство и 

контрол“, Икономика, 

профил „Финанси“ 

Икономист с 

висше образование 

1.1; 4.1; 4.2; 6.4; 

7.2; 7.6; 2.2 

ВЕО-

06/24.07

Димитър 

Ганев 

гр. София, ул. 

„Екзарх Йосиф“ № 
Магистър, Право 

Административна 

реформа; Държавни 
Юрист 6.4; 2.2 
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.2018 г. 123, ет. 3, e-mail: 

d.ganev@mail.bg 

помощи 

ВЕО-

07/25.07

.2018 г. 

Кателина 

Пеневска 

с. Бели Осъм 5662, 

ул. „Римски път“ № 

17, e-mail: 

katelina.penevska@g

mail.com   

Бакалавър по 

икономика; 

Магистър по 

икономика, 

Корпоративна 

социална 

отговорност 

(финансов 

мениджмънт), 

Финансов 

контрол със 

специализация 

„Одитинг“; 

Професионална 

квалификация 

Икономика, профил 

“Финанси“; Икономика, 

профил „Счетоводство и 

контрол“ 

Икономист; 

Магистър по 

икономика; 

Експерт-

проверител на 

измами 

2.2 

ВЕО-

08/25.07

.2018 г. 

Елена 

Стоянова 

гр. Силистра 7500, 

ул. „Хан Аспарух“ 

№ 25, ет. 3, e-mail: 

elenaelf@abv.bg 

Магистър, 

Металургично 

оборудване; 

Магистър 

Маркетинг и 

Управление цикъла на 

проекти; Разработване, 

прилагане и оценка на 

стратегии за местно 

развитие; Подготовка и 

Инженер-

металург; 

Магистър по 

икономика 

1.1; 4.1; 4.2; 6.4; 

7.2; 7.6; 2.2 
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мениджмънт провеждане на обучение 

ВЕО-

09/27.07

.2018 г. 

Милен 

Йорданов 

гр. Божурище, ж.к. 

„Лазур“ бл.,ап.11, e-

mail: 

milen.yordanov85@g

mail.com  

Магистър; Право 

Енергийна ефективност; 

Държавни помощи; 

Администрация и 

управление; Право 

Юрист 1.1; 2.2 

ВЕО-

10/30.07

.2018 г. 

Нина 

Маринова 

гр. София, ж.к. 

„Младост“ 1А, бл. 

504, вх. 1, e-mail: 

n.m.ivanova@abv.bg 

Магистър, 

Финанси 

(банково дело); 

Професионална 

квалификация 

Икономика, Финанси, 

Одит, Одит на средства 

по ЕФГЗ и ЕЗФРСР 

Магистър по 

икономика; 

Експерт-

проверител на 

измами 

1.1; 4.1; 4.2; 6.4; 

7.2; 7.6; 2.2 

ВЕО-

11/30.07

.2018 г. 

Владимир 

Станчев 

гр. София, ж.к. 

„Студентски град“, 

бл. 34А, e-mail: 

vladi_stanchev@yaho

o.com 

Магистър, 

Финанси 

Икономика, финанси 

Магистър по 

икономика 

1.1; 4.1; 4.2; 6.4; 

7.2; 7.6; 2.2 

ВЕО-

12/31.07

.2018 г. 

Надежда 

Бобчева 

гр. Силистра, ул. 

„Богдан войвода“ № 

6, вх. Б, ет. 1, e-mail: 

nbobcheva@mail.bg 

Магистър, 

Финанси 

Икономика, финанси 

Магистър по 

икономика 

1.1; 4.1; 4.2; 6.4; 

7.2; 7.6; 2.2 

ВЕО-

13/31.07

Соня 

Ангелова 

гр. София, ул. 

„Света гора“ № 42, 

Магистър, 

Счетоводство и 

Финансов и 

икономически анализ; 

Магистър по 

икономика; 

1.1; 4.1; 4.2; 6.4; 

7.2; 7.6; 2.2 
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.2018 г. ап. 14, e-mail: 

angelovasm@gmail.c

om 

контрол; 

Магистър, 

Електроника; 

Магистър, 

Мениджмънт на 

персонала 

Икономика, профил 

„Икономика и 

организация на труда“; 

Икономика; Икономика, 

профил „Финанси“; 

Професионална 

квалификация; Социални 

дейности, социален 

мениджмънт и социално 

предприемачество; 

Електронно управление; 

Човешки ресурси 

Инженер по 

Електроника и 

автоматика; 

Допълнителна 

квалификация по 

специалност 

„Мениджмънт на 

персонала“ 

ВЕО-

14/13.08

.2018 г. 

Николина 

Дечева 

гр. Велинград, ул. 

„Банска“ № 11, e-

mail: ninin@abv.bg 

Бакалавър, 

Икономика със 

специализация 

икономическа 

социология; 

Магистър, 

Икономика със 

специализация 

икономическа 

социология; 

Икономика, профил 

„Финанси“; Туризъм; 

Икономика; 

Администрация и 

управление 

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 

ВЕО-

15/28.08

.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 
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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. 

 

ВЕО-

16/31.08

.2018 г. 

Галина 

Василева 

гр. Ловеч, ул. „Н. 

Петков“ № 20, e-

mail: 

hemus.consult@abv.b

g 

Бакалавър, 

География и 

професионална 

квалификация: 

Бакалавър по 

география, учител 

по география; 

Магистър, 

Регионално 

развитие и 

политика и 

професионална 

квалификация: 

Магистър по 

регионално 

развитие и 

политика – 

планиране и 

управление на 

териториални 

системи 

Строителство на гради и 

съоръжения; Географски 

информационни системи; 

Ландшафтна архитектура; 

Животновъдство; 

Педагогика; Финансов и 

икономически анализ; 

Държавни помощи; 

Архитектура; Енергийна 

ефективност;Строителни 

конструкции. 

Бакалавър по 

география, учител 

по география; 

Магистър по 

регионално 

разитие и политика 

– планиране и 

управление на 

териториални 

системи 

4.1; 4.2; 6.4;  

ВЕО- Валерия гр. Троян, ул. Бакалавър, Икономика, профил Преводач 4.1; 4.2; 6.4;  



 
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. 

 

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. 

 

17/31.08

.2018 г. 

Колева „Васил Левски“ № 1, 

ет. 2, e-mail: 

hemus.consult@abv.b

g 

Лингвист-

преводач 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  

ВЕО-

18/31.08

.2018 г. 

Нели 

Лучкова 

Македонс

ка 

гр. София, ж.к. 

Хаджи Димитър, бл. 

103, вх. А, ап. 23 

 

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 

 

 


