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 П Р О Т О К О Л 

от заседание  на Управителния съвет на  

СНЦ М И Г - ИСПЕРИХ  

02.06.2017 год. 

I. КОНСТИТУИРАНЕ 

 

Място и време на провеждане: 

гр. Исперих, ул. "Васил Левски”№ 99 (офис 2) 

Офис на СНЦ “МИГ – Исперих” 

02.06.2017г./ 17.30 часа 

 

Председател на заседанието: Даниел Димитров, председател на сдружението 

 

Присъстващи или 

представени членове: 

 

 

 

 

 

 

 

1. Даниел Димитров – председател на УС  

2. Теодора Каменарова – член на УС 

3. Зейти Мехмед – член на УС 

4. Джанан Родоплу – член на УС 

5. Тихомир Атанасов – член на УС 

6. Теодор Иванов – член на УС 

7. Деница Богомилова  - член на УС 

8. Махмуре Хюсмен– член на УС 

Присъствали лица- 

нечленове на 

Управителния съвет 

 

 

Емилия Германова 

Дневен ред на заседанието: 

 

 

 

 

 

                                                                 

1. Промяна в индикативната годишна работна програма и 

индикативния график за прием на проекти  за 2017г. 

Докладва: Даниел Димитров 

2. Приемане резултатите на комисията за избор на оценители към МИГ 

Исперих 

                                                                    Докладва: Емилия Германова  

                                                                     

3. Промяна на бюджета на МИГ Исперих за 2017г. 

Докладва: Даниел Димитров 

 

4. Информация за забавяне изпълнението на СВОМР. 

Докладва: Даниел Димитров 

 

5. Определяне на членове на ОС за участие в комисия за избор на 

проекти. 

Докладва: Даниел Димитров 

 

Констатации на 

председателя на 

заседанието 

Има кворум за провеждане на заседание на УС,  присъстват 100 % от 

членовете – 7 гласа от 8 възможни. Съгласно чл. 29, ал. 2 от Устава, 

представителите на едно и също юридическо лице в УС, в случая 

Община Исперих, са с право на 1 глас. 

 

II. РАЗИСКВАНИЯ 

 

Възражения - по свикването, конституирането  и провеждането на заседанието 

на Управителния съвет. 

 

                Няма 

 

 

За протоколист на заседанието бе предложена Емилия Германова 

Гласуване: 7 гласа – “за”;       ”против” – няма ;           ”въздържал се” -  няма. 

 

По първа точка от дневния ред председателят на сдружението г-н Димитров информира 

присъстващите, че се налага да се извърши актуализация на сроковете за обявяване на покани за прием 
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на проекти заложени в индикативната годишна работна програма за 2017г. и в индикативния график. 

Промяната се налага, тъй като е необходимо да се съгласуват насоките за кандидатстване по всяка мярка 

с Министерство на икономиката, а Министерство на земеделието и хрраните да съгласува мерките 

свързани със земеделието. След като бюджета за 2017г. бе одобрен бяха сключени договори с експерти 

за разработване на насоки и в момента се работи. Съгласуването на насоките за кандидатстване ще 

отнеме време и не е възможно да се спазят сроковете за кандидатстване, които са обявени в момента.  

Предложението за промяна сроковете за кандидатстване по всяка мярка бе изпратено до членовете на УС 

предварително. Няма постъпили други предложения за изменение.  

Предложението за промяна на индикативната годишна работна програма за 2017г. и в индикативния 

график бе гласувано. 

 

По втора точка от дневния ред г-жа Германова запозна членовете на УС с резултатите от 

проведената процедура за избор на външни експерти оценители. Припомни, че процедурата е 

проведана на основание Решение № 4 на Управителният съвет на СНЦ „МИГ – Исперих”, взето на 

заседание, проведено на 23.01.2017г. В определеният срок за кандидатстване са постъпили 24 

заявления за кандидатстване. Със заповед № 02/27.04.2017г. на председателя на УС е определен 

състава на комисията и срокът, в който комисията да разгледа и провери получените заявления 

за кандидатстване. Г-жа Германова запозна членовете на УС със съставения от комисията    

доклад  за извършената  проверка за административното съответствие  и допустимост на 

получените документи на кандидати за участие в процедура за избор на външни експерти 

оценители. В резултата на извършената проверка 23 от кандидатите отговарят на посочените 

изисквания за избор на външни експерти оценители и 1 от кандидатите не отговаря.  

Комисията препоръчва на УС на МИГ-Исперих да одобри кандидатите, отговарящи на 

изискванията за избор на външни експерти оценители както следва: 

Росица Кирова; Грациела Ранкова-Недева; Слава Бахчеванска; Мария Джамбазова; Павлина 

Йончина; Диана Бебенова; Зорница Богданова; Надежда Бобчева; Евдокия Георгиева; Соня 

Обущарова; Гювен Думанджъ; Моазес Мехмед; Надя Антонова; Галя Драганова; Галина 

Иванова; Ирина Сайкова; Бахтие Давудова; Юлиян Данаилов; Павлин Петров; Ася Неделчева; 

Даниел Мисирджиев; Галина Даскалова и Боряна Матева. 

 

Комисията препоръчва на УС на МИГ-Исперих да не одобри кандидата Галя Великова, която не 

отговаря на изискванията за избор на външни експерти оценители. Мотивите за предложението 

на комисията са следните:   

1. Не са приложени документи удостоверяващи професионален опит по съответната 

специалност/и – минимум 3 години опит в професионална област, свързана с конкретната 

процедура, или в оценяването на проекти по програми или оферти по процедура за обществени 

поръчки. 

2. Не са приложени документи удостоверяващи опит по отношение  специфичните изисквания  

на кандидатите - най-малко едно участие в разработване/ управление/ оценка на:  

- проектни предложения/  заявления по Европейския земеделски фонд за развитие на селските 

райони, Структурните и Кохезионния фонд на ЕС и предприсъединителните  инструменти на ЕС 

(„ФАР”, „ИСПА”, „САПАРД”и др.  

- финансирани от други донори  

- стратегически документи или други инициативи за местно развитие. 

Предложението бе гласувано. 

 

По трета точка от дневния ред г-н Даниел Димитров предложи бюджета за 2017г. да бъде 

променен в частта възнаграждение на експерти оценители - за оценка на проекти. Запазва се 

одобрената сума - 4500 лв, намалява се броя на проектите, които очакваме да бъдат подадени  - 

от 50 да станат 20 и сумата за един оценен проект от 50 лв. да стане 214,50 лв. Тази сума е за 

двама оценители. Залагаме средства за арбитражна оценка на 5 проекта - 70 лв. на проект - за 

един оценител.  

Предложението бе гласувано. 

 

По четвърта точка от дневния ред г-н Димитров запозна членовете на УС с обстоятелствата, 
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които забавят изпълнението на стратегията. Главните причини за забавяне са свързани с 

неясноти по нормативна уредба и очакваните промени  в нея, с цел всички кандидати да подават 

заявленията си в системата ИСУН 2020. За сега  само по ОПИК и ОПРЧР  има указания за това. 

По тази точка от дневния ред няма взети решения. 

 

По пета точка от дневния ред г-н Димитров предложи УС да вземе решение кои членове на 

Общото събрание да  участват в Комисиите за подбор на проектни предложения (КППП) по 

процедури към Стратегията. Изискването е по реда на Наредба 22 от 14.12.2015г., съгласно 

която членове на Комисията за подбор на проектни предложения са: 

-  председател без право на глас, секретар без право на глас, нечетен брой членове с право на 

глас – не по-малко от трима и резервни членове - не по-малко от трима.  

- Членовете на комисията могат да бъдат служители на МИГ, членовете на общото събрание на 

МИГ и външни експерти - оценители.  

- Председателят и секретарят на комисията не могат да бъдат външни експерти.  

- Делът на представителите на публичния сектор в комисията не може да превишава 50 на сто от 

имащите право на глас членове.  

-Не по- малко от 1/3 от членовете с право на глас на КППП са членове на колективния върховен 

орган на МИГ. 

Лицата трябва да са с необходимата квалификация и опит съобразно вида на оценяваните 

проекти, за това бяха предложени членове, които са с висше образование и имат опит в сферата 

в която работят. Коментирано бе, че за участие в КППП, предварително трябва да се изисква 

тяхното съгласие, както и това да представят документи за професионална квалификация и 

опит.  

Направено бе и уточнението, че членовете на Управителния съвет не могат да участват  в 

КППП. Предложението бе гласувано.  

III. РЕШЕНИЯ 

 

Гласуване на 

решението: 

По точка първа от дневния ред 

Решение 1.1. УС на МИГ Исперих приема Актуализиран индикативения  график за 

приеми по мерките от Стратегия за ВОМР за 2017г. 

Решение 1.2. УС на МИГ Исперих приема Актуализирана индикативна годишна 

програма за 2017г. 

 

 

Прието с 

единодушие 

По точка втора от дневния ред 

Решение 2.1 УС на МИГ-Исперих приема резултатите от проведената процедура за 

избор на външни експерти оценители. 

Решение 2.2 УС на МИГ-Исперих реши в разширения списък на външни експерти 

оценители да бъдат включени всички кандидати одобрени от комисията: 

Росица Кирова; Грациела Ранкова-Недева; Слава Бахчеванска; Мария 

Джамбазова; Павлина Йончина; Диана Бебенова; Зорница Богданова; Надежда 

Бобчева; Евдокия Георгиева; Соня Обущарова; Гювен Думанджъ; Моазес 

Мехмед; Надя Антонова; Галя Драганова; Галина Иванова; Ирина Сайкова; 

Бахтие Давудова; Юлиян Данаилов; Павлин Петров; Ася Неделчева; 

Даниел Мисирджиев; Галина Даскалова и Боряна Матева. 
 

 

Прието с 

единодушие 

 

Прието с 

единодушие 

По трета точка от дневния ред 

Решение 3. На основание чл. 15 от Наредба №1 от 22.01.2015г. за прилагане на 

подмярка 19.4 „Текущи разходи и популяризиране на стратегия за водено от 

общностите местно развитие“ УС на МИГ- Исперих дава съгласие бюджета на 

МИГ Исперих за 2017г. да бъде променен в частта възнаграждение  на 

експерти оценители - за оценка на проекти. Възлага на изпълнителния 

директор да подготви и представи в УО на ПРСР необходимите документи за 

промяната. 
 

Прието с 

единодушие 
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По точка пет от дневния ред 

Решение 5.  На основание чл. 51 от Наредба 22/14.12.2015г., УС на МИГ-

Исперих определя следните членове на Колективния върховен орган – Общо 

събрание на организацията, които могат да бъдат включени в КППП по 

обявени процедури за подбор на проектни предложения: Габриела Симеонова; 

Катя  Йорданова; Таня Узунова; Евгения Николова; Хатидже Халим; Севат 

Ибрям; Ержан Осман; Павлинка Павлова. 

Прието с 

единодушие 

 

IV. ЗАКРИВАНЕ НА ЗАСЕДАНИЕТО НА УПРАВИТЕЛНИЯ СЪВЕТ 

Няма други постъпили предложения за решения на Управителния съвет на сдружението, поради което 

заседанието е закрито в 19.55 часа. 

 

V. ПРИЛОЖЕНИЯ 

1. Актуализиран индикативения  график за 2017г. 

2. Актуализирана индикативна годишна програма за 2017г. 

3. Доклад  за извършената  проверка за административното съответствие  и допустимост на 

получените документи на кандидати за участие в процедура за избор на външни експерти 

оценители.  

4. Актуализиран бюджета за 2017г. 

 

 

Протоколист: .................................. 

Емилия Германова 

 

Председател на УС:     
Даниел Димитров 

 

 

 

Членове на УС :      Теодора Каменарова 

 

 
Зейти Мехмед 

 

 

 
Джанан Родоплу 

 

 

 
Тихомир Атанасов 

 

 

 
Теодор Иванов 

 

 

 
Деница Богомилова 

 

 

 
Махмуре Хюсмен 

 

 

                               


