Европейски съюз
СНЦ „МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА – ОБЩИНА МАРИЦА“
ЕВРОПЕЙСКИ ЗЕМЕДЕЛСКИ ФОНД ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ – ЕВРОПА ИНВЕСТИРА В СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ

Актуализиран списък на одобрени кандидати за външни експерти-оценители
на проектни предложения по мерките, включени в Стратегията за Водено от общностите местно развитие
на СНЦ „Местна инициативна група – Община Марица“

№

Имената на
експерта

Пощенски и ел. адрес за
кореспонденция,
телефон, факс и др

Придобита
образователна
степен и
специалност

1

Преслав
Гайдарски

гр. Плевен, ул. "Васил
Левски" №1, ет. 11, офис
10 и 11,
тел. 0896898252,
имейл: presich@abv.bg

Магистър «Агроинженерство
лозароградинарство»

2

Здравко
Сечков

гр. София, ж.к. Младост,
бл. 253, вх. 1, ап. 2,
тел. 0888231662,
имейл:
zsechkov@gmail.com

Магистър «Счетоводство и
контрол»

Област на професионална
компетентност

Икономика, профил
икономика и организация на
труда; Социални дейности,
профили социални дейности,
безопасни и здравословни
условия на труд, социален
мениджмънт, управление и
контрол на условията на труд,
социален мениджмънт и
социално предприемачество;
Аграрни науки
Финансов и икономически
анализ; Икономика, профил
Финанси

Данни за професионална квалификация, допълнителна
квалификация (ако има такава) и практическият опит

Ръководител на проекти по ОП "Развитие на човешките
ресурси"
- Член на регионален екип по проект по ОП "Развитие на
човешките ресурси"
- Експерт човешки ресурси проект по ОП "Развитие на
човешките ресурси"
- Участие в КИП
- Опит в предоставянето на обучения: Еднодневни и
двудневни.

Външен експерт оценител в комисии за избор на проекти
МИГ от България;
- Експерт оценител към МРРБ и МВР;
- Член на ескпертна комисия към МЗХ.

3

Стефка
Кръстева

4

Даниела
Салкина

5

гр. Септември, ул.
"Бистрица" №9,
тел. 0877538893,
имейл: stefi150@abv.bg

гр. Велинград, ул. "Винчо
Горанов" №19, вх. А, ет. 3,
ап. 8,
тел. 0885202428,
имейл:
salkinadaniela@gmail.com
Мария Гиева гр. Раковски, ул. "Елба" №
24а,
тел. 0885995010,
имейл:
mariya.gieva@gmail.com

6

проф.
Николай
Найденов

7

Павлина
Йончина

8

Красимира
Боюклиева-

Магистър Социални, стопански и
«Администрация и правни науки
управление»

Магистър «Изчислителна
техника»

Магистър «Превод и
интеркултурна
комуникация»
Бакалавър «Международни
икономически
отношения»
гр. Русе, ул. "Доростол" № Доктор 22а, вх. Б, ет. 2,
«Механизация на
тел. 0887665004,
земеделието общо
имейл:
инженерство
nik_naydenov@abv.bg
(индустриален
мениджмънт)»
гр. Русе, ул. "Черни връх" Магистър № 22,
«Финанси»
тел. 0895424599,
Магистър имейл:
«Технология на
yonchina@gmail.com
металите»
гр. Смолян, ул. "Зорница" Магистър №1, бл. 22, вх. В, ап. 33, ет. «Финансов

Информационни и
комуникационни технологии
и информатика

Оценител на проекти към СМР на МИГ;
-Консултиране за подготовка на стратегия по подмярка 19.1
„Помощ за подготвителни дейности“ на мярка 19 „Водено от
общностите местно
развитие“.
Участие в Комисия за оценка на проектни предложения към
ОПРЧР, ДФ "Земеделие";
- Оценител на проектни предложения по Фонда за подкрепа
на НПО в рамките на ФМ на ЕИП;
- Участие в процедури за възлагане на обществени поръчки.

Социални, стопански и
правни науки;
Аграрни науки;
Хуманитарни науки

Участие в оценка на проекти към МИГ от България;
- Участие в оценка на проекти от ЮЛНЦ към Община
Раковски;
- Участие в процедура за възлагане на
обществена поръчка.

Оценяването на проектни
предложения

Участие в оценка на проектни предложения към РУ "Ангел
Кънчев";
- Участие в междинни оценки общински
планове и проекти за развитие; - Външен експерт към НССЗ
- Русе.

Оценяването на проектни
предложения или процедури
за възлагане на обществени
поръчки

Оценител на проектни предложения към МИРГ;
- Оценител на проектни предложения в КИП към МИГ;
- Независим оценител по ОПРР и НСОРБ;
- Оценител на проектни предложения към институции и
организации от ЕС;
- Участие в процедури за възлагане на обществени поръчки.
Икономика, профил Финанси; Оценител на проектни предложения в КИП към МИГ;
Оценка на проектни
- Участие в екипи за управление на проекти;

9

Кубинска

4,
тел. 0899911212,
имейл: krassi_bok@abv.bg

Станка
Делчева

гр. София, ж.к. Люлин 7,
бл. 701, вх. Б, ап. 56,
тел. 0887422014,
имейл:
stdelcheva@gmail.com

мениджмънт»

Магистър «Публична
администрация»
Магистър «Промишлено и
гражданско
строителство»
10 Слава
гр. Пловдив, ул. Богомил, Доцент
Бахчеванска № 48, вх. В, ап. 5,
(ст.н.сътрудник) тел.0899587452,
«Биотехнологии»
имейл:
Магистър
bahchevanskas@gmail.com Инженер-технолог
- «Хранителни
технологии»

предложения;
Процедури за възлагане на
обществени поръчки

Строителство на сгради
Строителни конструкции
Строително инженерство
Административна реформа
Икономика

Технически науки
Биотехнологии
Хранителни технологии

- Член на комисия за оценка на административно
съответствие, допустимост и оценка на качеството
(техническа и финансова оценка) на проектни предложения
по процедура ЕД 2012-03, приоритентна
ос 2 „5-годишнината от влизането на България в ЕС“ и по
процедура ЕД
2010-01, приоритентна ос 1 „Европейска година за борба с
бедността и
социалната изолация“, процедура „Заедно сме по-богати“
- Член на Звеното за координация, мониторинг и оценка на
Областна стратегия за развитие на социалните услуги в
област Смолян (2016-2020г.)
- Директор на дирекция „Правно нормативно обслужване
обществени
поръчки, образование, култура, здравеопазване и социални
дейности“ - община Рудозем
- Участие в процедури за възлагане на обществени поръчки.
Оценител по ОП "Регионално развитие" 2007-2013;
-Оценител по ОП "Региони в растеж" 2014-2020.

Външен експерт-оценител към МИГ;
- Участие в оценка на проекти по ОПИК, НИФ;
- Участие в обучения и семинари на ПРСР.

11 Васка
гр. Асеновград, ул.
Каптебилова Костадин Балтов, № 9,
тел. 0893628002,
имейл:
v_kaptebilova@yahoo.co.uk

Технически науки
Биотехнологии
Хранителни технологии
Общо инженерство

Участие в оценка на проектни предложения към МИГ и
МИРГ;
- Участие в оценка на проектни
предложения към МТСП, МИЕ, Агенция по заетостта;
- Участие в процедури за възлагане на обществени поръчки.

12 Васко Вътев

Филология
Български език и история

Участие в разработване на проектни предложения;
- Опит в управление и изпълнение на проекти.

Публична администрация
Животновъдство
Педагогика

Участие в оценка на проектни предложения към МИГ и
МИРГ;
- Участие в процедури за възлагане на
обществени поръчки;
- Опит в разработване и
управление на проекти по оперативни програми
финансирани от ЕС.

Социални, стопански и
правни науки

Участие в процедури за възлагане на обществени поръчки;
- Участие в оценка на проектни предложения към МИГ;
- Опит в разработване на проекти по програми финансирани
от ЕС;
- Опит в прилагане на СМР .
Опит в разработване и управление на проекти по ЕСФ;
- Опит в разработване и управление на проекти по ОПИК и
ОПРЧР.

13 Галина
Даскалова

14 Мария
Петкова

15 Румяна
Йовчева

Магистър Инженер-технолог
- «Хранителни
технологии Обществено
хранене»
гр. Пловдив, ул. Иглика, № Магистър 2, ет.4, тел. +359 887 95 75 «Български език и
55, имейл:
история»
v.vatev@gmail.com
гр. Силистра, ул.
Магистър Македония, № 199, вх. Б, «Управление на
ет.4, ап. 8,
тел. европейски
0898604841,
публични проекти»
имейл:
Магистър gpdaskalova@gmail.com
«Инженер по
животновъдство»
Магистър - «Учител
по
селскостопански
дисциплини и
биология»
гр. Лясковец, ул.
Магистър Бузлуджа, № 1, тел.
«Финансов
0878949035,
мениджмънт»
имейл: maria2020@abv.bg
гр. София, ж.к. Гоце
Магистър Делчев, № 52Е, вх.В, ет.4, «Мениджър в
ап.49,
тел. туризма»
0899990707,
имейл:
rumy.adv.aci@gmail.com

Икономика на управлението
и туризма

16 Елена
Кръстева

17 Александър
Попов

18 Анна
Найденова

гр. София, ж.к. Зона Б-18,
бл. 329, вх.Б, ап.37,
тел. 0882551585,
имейл:
e.k.krusteva@gmail.com
гр.София, ул. Будапеща, №
46, ап.4,
тел. +359884041111,
имейл:
valerievpopov@gmail.com

гр.София ж.к. Стрелбище,
ул. Боянски водопад, бл.
26, ет.12, ап.47,
тел. 0899890883,
имейл:
ani_tn@hotmail.com

Магистър «Счетоводство»
Бакалавър «Екоикономика»

Социални, стопански и
правни науки

Опит в разработване и управление на проекти по ОПРЧР и
ОПИК.

Магистър «Право» Магистър
- «Публична
администрация»
Бакалавър «Публична
администрация»
Магистър «Международни
отношения»
Бакалавър «Международни
отношения»

Социални, стопански и
правни науки

Опит в оценка на проектни предложения по ОПРР;
- Участие в разработване и управление на проекти по ОПРЧР,
ОПИК и ОПРР.

Социални, стопански и
правни науки

Опит в разработване и управление на проекти;
- Опит в извършване на първо ниво на контрол при
изпълнение на проекти по програмите за териториално
сътрудничество към МРРБ;
Участие в процедури за възлагане на обществени поръчки.

Актуализацията на Списъка на одобрените кандидати за външни експерти-оценители е във връзка с Решение № 58/ОС 06-ВОМР/21.05.2018г. и
Решение № 59/ОС 06-ВОМР/21.05.2018г. на членовете на Общото събрание на СНЦ „МИГ – Община Марица“

ГЕРГАНА ТИТЮКОВА …………………/п/………………..
Председател на УС на СНЦ „МИГ – Община Марица“

